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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΤΕΥΧΟΣ 2036 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3 
Η Κομισιόν ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 450 εκατ. ευρώ 
για τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
τουρισμού, των μεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας 
Σελ1 και 14
Σύσκεψη για το Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής Ψηφιακού Μετα-
σχηματισμού της Βιομηχανίας
Σελ1 και 8
ΤΕΕ/ΤΚΜ: Ανάγκη για ταχεία οριστικοποίηση και εμπλουτισμό των 
μέτρων για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα
Σελ 4 
Θεαματική υποχώρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώ-
ρας εντοπίζει έκθεση του ΔΑΠΕΕΠ   
Σελ 5 
Σε εξέλιξη σημαντικά οδικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Πει-
ραιά, προϋπολογισμού 3,6 εκατ. ευρώ, από την Περιφέρεια Αττικής   
Σελ 6 
Τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού με την ηγεσία και στελέχη της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας-Κυρ. Μητσοτάκης: «Σαράκι που τρώει 
την κοινωνία από μέσα η διαφθορά»
Σελ 7 και 8
Bουλή: Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε και στην δεύτερη ανάγνωση 
το ν/σ για «Ρυθμίσεις οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας»
Σελ 9 
«Βροχή» από 3.800 κεραυνούς στα νότια και μεγάλα ύψη στην 
Κρήτη, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου
Σελ 10 
Η βιώσιμη ανάπτυξη στο 18ο ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυ-
νότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Σελ 11 
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση και 11 Πολιτείες προσέφυγαν κατά της Google 
για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
Σελ 12 
Το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα θέμα εκ-
δήλωσης του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, ACG
Σελ 13 και 14
Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ΕΣΥ 
από το Ίδρυμα Ωνάση
Σελ 15 
Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μεγαρέ-
ων για την αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες στην Κινέτα
Σελ 16 
Μέχρι το 2030 στην Ελλάδα στα τρία αυτοκίνητα ένα θα είναι ηλε-
κτρικό, ένα βενζινοκίνητο και ένα πετρελαιοκίνητο
Σελ 17 
Ικανοποίηση από οργανώσεις καταναλωτών για την κατάργηση 
της χρέωσης ενός ευρώ στους έντυπους λογαριασμούς της ΔΕΗ
Σελ 18 και 19  
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 – από τη στρα-
τηγική στην υλοποίηση
Σελ 20 
Απώλειες άνω των 2,6 δισ. ευρώ κατέγραψε ο τζίρος των επιχει-
ρήσεων καταλύματος και εστίασης το β’ τρίμηνο εφέτος, σύμφω-
να με την ΕΛΣΤΑΤ
Σελ.22
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ecoslight : Online ερωτηματολόγιο 
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (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:

Ελληνικό πρόγραμμα ύψους 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, 
των μεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας που έχουν 
επηρεαστεί ιδιαίτερα από τα μέτρα που επιβάλλονται για τον πε-
ριορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας του κορονoϊού ενέκρινε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το μέτρο 
εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές 
ενισχύσεις, αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν. Η υποστή-
ριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή επιδοτούμενων δανείων, θα 
είναι ανοικτή σε εταιρείες με έως και 3.000 υπαλλήλους στους 

σχετικούς τομείς. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με τους 
πόρους του Ελληνικού Ταμείου Υποδομών (που ονομάζεται 
επίσης ΤΑΜΥΠΟΔ - Infrastructure Fund of Funds - InfraFoF»), 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Το Ελληνικό 
Ταμείο Υποδομών διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί μέσω τοπικών τραπεζών 
για λογαριασμό του Ελληνικού Ταμείου Υποδομών, το οποίο 
απαιτεί επίσης από τις τράπεζες να παρέχουν συμπληρωματική 
χρηματοδότηση στα δημόσια δάνεια. Αναλυτικά στη σελ  3

«Σε μια εποχή που ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανί-
ας αναγνωρίζεται διεθνώς ως βασικό στοιχείο για τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και οικονομιών, η ανά-
πτυξη μιας πρωτοπόρας, ανταγωνιστικής, ψηφιοποιημένης, 
καινοτόμας  βιομηχανικής βάσης αποτελεί εθνική προτεραι-
ότητα», τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο γενικός γραμματέας 
Βιομηχανίας, Ιωάννης Κυριακού σε συναντήσεις εργασίας για 
την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της 4ης 
Βιομηχανικής Επανάστασης στην Ελλάδα (Industry 4.0), που 
πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Σε ανακοίνωση 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφέρεται ότι το 
Σχέδιο Δράσης εκπονείται στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας»- Industry 4.0 
της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας, με σκοπό τη διαμόρφω-
ση μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής και ενός κατάλληλου 

Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης στην Ελλάδα. Χρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτι-
κών Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανάδοχο του έργου την εταιρεία PwC 
και υπεργολάβο την εταιρεία Accenture. Μετά την ολοκλήρωση 
του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής, το έργο βρίσκεται στο στάδιο 
εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης, που περιλαμβάνει οριζόντια 
μέτρα πολιτικής για τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχει-
ρήσεις βιομηχανικού περιβάλλοντος, τα οποία εστιάζουν στην 
αναβάθμιση του οικοσυστήματος με έμφαση σε συγκεκριμένα 
πεδία και τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει αναλυτικά 
μέτρα σε τρεις τομείς υψηλής προτεραιότητας για την ελληνική 
βιομηχανία: τεχνολογίες ευφυούς μεταποίησης, δομικά υλικά 
και κυκλική οικονομία. Αναλυτικά στη σελ  14

Την ανάγκη επίσπευσης των υπουργικών αποφάσεων για όλα 
τα ζητήματα λειτουργίας του Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, 
επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε υπόμνημα θέσεων και προτάσεων 
για την εφαρμογή του Ν4712/2020 και τον εμπλουτισμό του 
πλαισίου που αφορά στον τομέα της καινοτομίας στην Ελλάδα, 
το οποίο απέστειλε στον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. 
Χρήστο Δήμα, με αφορμή την έναρξη της πλατφόρμας για το εν 
λόγω Μητρώο. Στο υπόμνημα που επεξεργάστηκε και συνέταξε 
η Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, γίνεται επίσης αναφορά σε ζητήματα οργανωτικής 
λειτουργίας του τομέα καινοτομίας στην Ελλάδα, καθώς και στη 
δυνατότητα χρηματοδότησης ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων, 

αναγνωρισμένων στο εξωτερικό και πιστοποιημένων μέσω 
καθιερωμένων διαδικασιών. «Ο πρόσφατα ψηφισθείς Νόμος 
4712/2020, περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα ανάπτυξης του τομέα 
έρευνας – τεχνολογίας- καινοτομίας της χώρας μας, ειδικότερα 
στην κατεύθυνση ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας», τονίζει στη συνοδευτική επιστολή ο Πρόε-
δρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος  Τσακούμης. «Παρά το γεγονός ότι 
τα μέτρα κινούνται σε θετική κατεύθυνση, είναι αναγκαία η ταχεία 
οριστικοποίηση του περιεχομένου των μέτρων και η έκδοση των 
απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται σ’ αυ-
τόν.»  Αναλυτικά στη σελ  8 

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΥΨΟΥΣ 450 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
Για τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, των 
μεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΕΕ/ΤΚΜ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΦΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

Διαδικτυακή διάλεξη διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυ-
τικής Τεχνολογίας- ΕΛ.Ι.Ν.Τ. με θέμα: «Θεμιστοκλής – Η στρατη-
γική ιδιοφυΐα που διέσωσε τη δημοκρατία και τον Ευρωπαϊκό 
πολιτισμό» και ομιλητή τον Κυριάκο Χ. Μητσοτάκη, Διπλ. Ναυ-
πηγό Μηχανολόγο Μηχ. Ε.Μ.Π. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 & ώρα 18:00, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom.us 
Εγγραφές: 
https://zoom.us/meeting/register/tJApcemqqTojGNUBLyn7FB7XlyLE2cKHOMha

ΔΙΑΛΕξΗ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

22 Οκτωβρίου 2020 7ο Φορολογικό συνέδριο  

Υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
(ΕΒΕΑ) και του Ελληνογερμανικού Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

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 Εταιρίας 
MICRO&NANO

4 - 6 Νοεμβρίου 2020 Ημέρες Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης 
και ανάπτυξης, διοργανώνουν -στις 27 & 28 Νοεμβρίου 
2020- το 4ο διαδικτυακό συνέδριο MoodleMoot.
Το Moodle –όπως τονίζεται σε ανακοίνωση- είναι ένα 
λογισμικό ανοιχτού κώδικα και η πιο διαδεδομένη πλατ-
φόρμα εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (Virtual learning 
environment-VLE), που χρησιμοποιείται σήμερα από 120 
εκατομμύρια και πλέον χρήστες. Πέρα από τη εκτεταμένη 
χρήση του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το Moodle 
χρησιμοποιείται από πολλές μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως για 
την εκπαίδευση προσωπικού και την εκπαίδευση και υποστή-
ριξη πελατών.
Σκοπός του συνεδρίου MoodleMoot είναι να προωθήσει τον 
γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα 
για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρή-
σης του στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και να παρου-
σιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών του Moodle στην 
Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς.
Θεματικές ενότητες: 
• Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle στην Πρωτοβάθμι-
α-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
• Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση

• Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle σε εταιρικό περιβάλλον
• Mobile Learning
• Learning analytics
• Gamification στο Moodle
• Διαχείριση και ανάπτυξη του Moodle
• Επεκτάσεις και διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες
• Εργαστήρια
Το συνέδριο απευθύνεται σε
• Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης
• Μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής Κοινότητας
• Ερευνητές της Εκπαίδευσης
• Εκπαιδευτές Ενηλίκων
• Εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα που χρησιμοποιούν το Moodle.
Η φόρμα υποβολής των εργασιών είναι διαθέσιμη στο 
https://moodlemoot.ellak.gr/submissions/. 
Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής των συμμετεχόντων 
είναι στις 22 Νοεμβρίου 2020.  
Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛ-
ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 και σήμερα αποτελείται από 31 Πανε-
πιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. 
Πληροφορίες: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info@ellak.gr, 
https://moodlemoot.ellak.gr/

Η τελική επίδειξη του ευρωπαϊκού έργου ELVITEN για την 
Ελαφριά Ηλεκτροκίνηση πραγματοποιείται σήμερα μέσω 
διαδικτύου.
Το έργο ELVITEN υλοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΠΙ-
ΣΕΥ από μία κοινοπραξία 21 συνολικά εταίρων με σκοπό την 
ανάδειξη της χρησιμότητας των Ελαφρών Ηλεκτρικών Οχη-
μάτων για την επίτευξη μιας βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 
Ύστερα από πολύμηνες και μεγάλης κλίμακας επιδείξεις ελα-
φρών ηλεκτρικών οχημάτων σε 6 ευρωπαϊκές πόλεις, ανάμε-
σά τους και τα Τρίκαλα, για τον τρόπο που αυτά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από πολίτες και επαγγελματίες στον αστικό 
ιστό και να ενσωματωθούν στο υπάρχον δίκτυο μεταφορών 
των πόλεων, η κοινοπραξία έχει να επιδείξει σημαντικά απο-
τελέσματα για τις προοπτικές και τα οφέλη της ελαφριάς ηλε-
κτροκίνησης. Πληροφορίες: 
https://www.elviten-project.eu/en/events/elvitens-final-event-save-the-date/

4Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ MoodleMoot Greece - cyprus 2020 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΔΕΙξΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ elVIteN 

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
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Ελληνικό πρόγραμμα ύψους 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, 
των μεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας που έχουν 
επηρεαστεί ιδιαίτερα από τα μέτρα που επιβάλλονται για τον πε-
ριορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας του κορονoϊού ενέκρινε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το μέτρο 
εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενι-
σχύσεις, αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν. Η υποστήριξη, 
η οποία θα λάβει τη μορφή επιδοτούμενων δανείων, θα είναι 
ανοικτή σε εταιρείες με έως και 3.000 υπαλλήλους στους σχε-
τικούς τομείς. 
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με τους πόρους του Ελλη-

νικού Ταμείου Υποδομών (που ονομάζεται επίσης ΤΑΜΥΠΟΔ 
- Infrastructure Fund of Funds - InfraFoF»), το οποίο συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και το Ελληνικό Δημόσιο. Το Ελληνικό Ταμείο Υποδομών διαχει-
ρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί μέσω τοπικών τραπεζών για λο-
γαριασμό του Ελληνικού Ταμείου Υποδομών, το οποίο απαιτεί 
επίσης από τις τράπεζες να παρέχουν συμπληρωματική χρημα-
τοδότηση στα δημόσια δάνεια. 
Το μέτρο στοχεύει στο να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντι-
μετωπίσουν τις ανάγκες ρευστότητάς τους και να συνεχίσουν 
τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα 

της πανδημίας. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι σύμ-
φωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. 
Συγκεκριμένα, i) η υποστήριξη μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε 
σχέση με νέα δάνεια • ii) τα επιτόκια που εφαρμόζονται στα επι-
δοτούμενα δάνεια είναι σύμφωνα με τους όρους που καθορί-
ζονται στο προσωρινό πλαίσιο • και iii) τα επιδοτούμενα δάνεια 
μπορούν να χορηγηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2021. Η Επιτροπή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι απαραίτητο, 
κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση σοβαρής διατα-
ραχής στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΑΝΕΠ, ύστερα 
από αίτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, κα-
θεστώς ενίσχυσης ύψους έως 450 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
του τουρισμού, των μεταφορών, των κατασκευών 
και της ενέργειας, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την 
πανδημία της COVID-19.
Η επιπρόσθετη αυτή στήριξη θα παρασχεθεί μέσω του Ταμείου 
Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ), το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), υπό μορφή επιδοτούμενων δα-
νείων και θα απευθύνεται σε εταιρείες με έως 3.000 
εργαζομένους στους παραπάνω τομείς. Στόχος είναι να 
βοηθήσει τους δικαιούχους να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες 
ρευστότητάς τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους 
τόσο κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού όσο και μετά 

από αυτήν.
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάν-
νης Τσακίρης, δήλωσε: «Η ανάγκη για παροχή μεγαλύτερης 
ρευστότητας στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονο-
μική κρίση μάς οδήγησε να κατευθύνουμε πόρους από το 
Ταμείο Υποδομών σε πρώτη φάση ύψους 160 εκατ. 
ευρώ για επιδοτούμενα δάνεια κεφαλαίου κίνησης. 
Είμαι σίγουρος ότι με τη συμβολή της ΕΤΕπ, που είναι η διαχειρί-
στρια του Ταμείου, η Κυβέρνηση θα έχει ένα ακόμη ισχυρό όπλο 
στη μάχη που δίνουμε για την ενίσχυση της αγοράς».
Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω των 
τριών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανι-
σμών – Εθνικής Τράπεζας, Τράπεζας Πειραιώς και 
σύμπραξης Alpha Bank – eurobank -, που έχουν ήδη 
υπογράψει επιχειρησιακή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων για το Ταμείο Υποδομών. Οι παραπάνω 

τράπεζες απαιτείται να παρέχουν συμπληρωματική προς τους 
δημόσιους πόρους χρηματοδότηση.
Το συγκεκριμένο μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαι-
σίου για τις κρατικές ενισχύσεις και τα επιδοτούμενα αυτά δάνεια 
θα μπορούν να χορηγηθούν έως 30 Ιουνίου 2021.
Σημειώνεται ότι το Ταμείο Υποδομών συστάθηκε στα τέλη του 
2017 με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σε βι-
ώσιμα έργα στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας και των αστικών υποδομών. Οι πόροι 
του ΤΑΜΥΠΟΔ ανέρχονται σε 450 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 
200 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
και πιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους και 50 
εκατ. ευρώ από επιστροφές του Ταμείου JESSICA.

«Δεν υπάρχει χώρος για προνόμια για κανέναν σε μια ελεύθερη 
αγορά, ιδίως σε καιρούς κρίσης σαν τους σημερινούς όπου το 
πρωτεύον είναι η ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας, 
οι επενδύσεις και οι εξαγωγές», επισημαίνει σε χθεσινή ανα-
κοίνωση η «Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο Βιομηχανιών για 
την Ανάπτυξη», αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της αγοράς 
ενέργειας.
«Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ισχυρή δέσμευση του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη αλλά και 
συνολικά της κυβέρνησης για άρση των στρεβλώσεων και 
ταχεία αναμόρφωση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς προς 
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και 
πρέπει το συντομότερο να υλοποιηθεί».
Η Ελληνική Παραγωγή τονίζει ακόμη, μεταξύ άλλων, τα εξής: Η 

τελευταία τριμηνιαία Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2ο τρίμηνο 2020) επιβεβαιώνει 
ότι η χώρα μας εξακολουθεί να έχει τα αρνητικά πρωτεία στην 
χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, με μέση τιμή κατά 50% 
ακριβότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι συνέπειες αυτού 
γίνονται εύκολα αντιληπτές, όταν, σύμφωνα με μελέτη του 
ΙΟΒΕ (2019), η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 10% 
θα επιφέρει αύξηση του ΑΕΠ κατά Euro600 εκατ., των φόρων 
και εισφορών κατά Euro140 εκατ. και της απασχόλησης κατά 
12.000 θέσεις εργασίας. Είναι καιρός να αρθούν οι χρόνιες στρε-
βλώσεις στην αγορά ηλεκτρισμού και να προωθηθεί η σύζευξη 
με τις γειτονικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αρχίσει, 
επιτέλους, να λειτουργεί υγιής και ουσιαστικός ανταγωνισμός, 
Μόνο έτσι η χώρα μας θα συμμετέχει ισότιμα στην ενεργειακή 

Ένωση, αντί να αποτελεί μια νησίδα εξαίρεσης όσον αφορά τους 
κανόνες αλλά και τις τιμές. Είναι καιρός να ακολουθήσουμε τον 
ευρωπαϊκό δρόμο για τη μείωση του κόστους ενέργειας, με την 
εισαγωγή του target model αλλά και με τη σταδιακή άρση των 
«ειδικών καθεστώτων» που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό 
και επιβαρύνουν τους οικιακούς και βιομηχανικούς καταναλω-
τές, στερώντας τους το δικαίωμα να επωφεληθούν από μια λει-
τουργούσα, ελεύθερη και διαφανή αγορά ηλεκτρισμού. Μπρο-
στά στις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημική κρίση αλλά 
και ο μετασχηματισμός της οικονομίας, η ελληνική μεταποιητική 
βιομηχανία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και να συμβάλει, όπως 
έκανε και με την δεκαετή κρίση 2009-2019. Δεν διεκδικεί -ούτε 
είχε ποτέ- προνομιακή μεταχείριση, παρά μόνο κανόνες ισότι-
μους με αυτούς που εφαρμόζονται και στις λοιπές χώρες της ΕΕ. 

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΨΟΥΣ 450 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
Για τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, των μεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας

ΥΠΑΝEΠ: Στήριξη από το Ταμείο Υποδομών σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία COVID-19
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Η θεαματική υποχώρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό 
μείγμα της χώρας και η ανάδειξη, για πρώτη φορά, 
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (WE Energy του 
ομίλου Eunice) που τροφοδοτεί τους πελάτες του με 
ενέργεια που προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσι-
μες πηγές είναι –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- τα βασικά 
συμπεράσματα που προκύπτουν από τις εκθέσεις του 
Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕ-
ΕΠ) για την προέλευση της ενέργειας που καταναλώ-
θηκε στη χώρα το 2019.
Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν και την προέλευση της 
ενέργειας που προέρχεται από εισαγωγές, με αποτέλε-
σμα να εμφανίζονται στο ενεργειακό μείγμα και πηγές 
ενέργειας όπως τα πυρηνικά και ο λιθάνθρακας που 
δεν υφίστανται στην εγχώρια παραγωγική βάση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ η κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας καλύφθηκε πέρυσι κατά 35 % 
από φυσικό αέριο (από 30 % το 2018), 19 % από λι-
γνίτη (έναντι 30 % την προηγούμενη χρονιά) και 23 
% από ανανεώσιμες πηγές (έναντι 28 % το 2018), 
συμπεριλαμβανομένων πάντα και των αντίστοιχων 
εισαγωγών. 
Στο επίπεδο των προμηθευτών, η έκθεση καταγράφει 
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά 
και διαθέτουν στους πελάτες τους (εφόσον αυτοί το 
επιθυμούν) τις λεγόμενες εγγυήσεις προέλευσης που 
πιστοποιούν την προέλευση της ενέργειας που κατα-
ναλώνουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνει 
ο ΔΑΠΕΕΠ, μπορεί μία επιχείρηση, ένα εργοστάσιο ή 
ένας οικιακός καταναλωτής, παρά το γεγονός ότι οι 
εγκαταστάσεις του ή το σπίτι του τροφοδοτείται με 
ηλεκτρική ενέργεια από το ίδιο (δημόσιο) δίκτυο με 

όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές να ισχυριστεί ότι 
η ενέργεια που καταναλώνει προέρχεται από συγκε-
κριμένη πηγή (υδροηλεκτρικό σταθμό, αιολικό πάρκο, 
φωτοβολταϊκό) και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
(από μη επιδοτούμενο σταθμό, νέα επένδυση, εγκα-
τεστημένο σε τοποθεσία της προτίμησής του κλπ.) και 
να χρησιμοποιήσει την πληροφορία αυτή για σκοπούς 
όπως την πιστοποίηση μηδενικού ανθρακικού απο-
τυπώματος, την διαφήμιση/προώθηση προϊόντων ή 
υπηρεσιών που παρέχει σε τρίτους, κ.ά.
Στην κατάταξη για το 2019 περιλαμβάνονται οι προ-
μηθεύτριες εταιρίες WE Energy-Eunice που κάλυψε το 
100 % των αναγκών των πελατών της με ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, ΒΙΕΝΕΡ (60,54 %), Μυτιληναίος 
(24,3 %), ‘Ηρων (22,43 %), Elpedison (21,74 %), NRG 
(20,3 %), WATT&VOLT (19,95 %), ΔΕΗ (17,59 %).

«Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η EUNICE TRADING 
με τον διακριτικό τίτλο WE ENERGY κατατάσσεται 
για το 2019 στην κορυφή της ελληνικής ενεργειακής 
αγοράς διαθέτοντας στους πελάτες της σε απόλυτο 
ποσοστό 100% πράσινη καθαρή ηλεκτρική ενέργεια 
προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές (μείγμα 100% 
από ανανεώσιμες πηγές)», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αυτό επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωση, επικαλού-

μενη την ετήσια έκθεση που δημοσιοποίησε ο Διαχει-
ριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) για 
το ενεργειακό μείγμα των προμηθευτών, δηλαδή το 
ποσοστό των χρησιμοποιούμενων πηγών παραγωγής 
που συνθέτουν το ηλεκτρικό ρεύμα που παρέχουν οι 
προμηθευτές τους πελάτες τους.
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας κάθε προμηθευτής 
ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να παρέχει στους πελάτες 

του στοιχεία σχετικά με τη συνεισφορά της κάθε ενερ-
γειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του. 
Αρμόδιος για τον υπολογισμό του ενεργειακού μείγ-
ματος καυσίμων των προμηθευτών είναι ο ΔΑΠΕΕΠ, 
ο οποίος κάθε χρόνο δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία. 
Τα αποτελέσματα αφορούν σε όλες τις εταιρείες προ-
μήθειας ρεύματος, καθώς επίσης και στο εθνικό ενερ-
γειακό μείγμα ξεχωριστά.

O προορισμός μιας καλά σχεδιασμένης οικονομικής 
πολιτικής ακόμη και στην περίοδο της πανδημίας 
είναι ορατός με κινήσεις προσαρμογής, επανασχεδι-
ασμού πρωτοβουλιών και δράσεων προκειμένου να 
καλυφθούν οι απώλειες της κρίσης. Αυτό –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- τονίζει σε συνέντευξή του, που δημοσιεύ-
θηκε χθες στο Reader, ο υφυπουργός Εξωτερικών σε 
θέματα Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας 
Κώστας Φραγκογιάννης. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρ-
νηση, όπως αναφέρει, είναι έτοιμη να ανακοινώσει κι 
άλλες εμβληματικές επενδύσεις, έπειτα από αυτή της 
Microsoft. Αποσαφηνίζει ότι οι επενδύσεις των επιχει-
ρήσεων τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις προοπτικές 
ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα είναι τα πρώτα ση-
μάδια της εξωστρέφειας που έθεσε ως κύριο πυλώνα 
της η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της.
Με βάση αυτά τα δεδομένα τόνισε ότι σύντομα θα 
ανακοινωθούν και άλλες εμβληματικές επενδύσεις, 
και από άλλες χώρες, εκτός των ΗΠΑ. «Στόχος μας» 
είπε «είναι πέραν των παραδοσιακών επενδύσεων 

στον κλάδο του τουρισμού, και των κατασκευών να 
προσφέρουμε την δυνατότητα διαφοροποιημένων 
προοπτικών για επενδύσεις έρευνας και τεχνολογίας, 
κινηματογραφικών στούντιο, και παραγωγών που θα 
δώσουν χώρο στην ανάπτυξη και συμπληρωματικών 
επιχειρηματικών cluster γύρω από κάθε μεγάλη επέν-
δυση».
Σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ιράκ και 
το άνοιγμα προς τον αραβικό κόσμο ο υφυπουργός 
Εξωτερικών επισήμανε ότι «η επίσκεψη είχε πραγμα-
τικά μεγάλη οικονομική και γεωπολιτική σημασία για 
τη συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και για τη δια-
σφάλιση της θέσης που επιδιώκουμε να αποκτήσει η 
ελληνική επιχειρηματικότητα στην αποκατάσταση του 
ΙΡΑΚ μετά τις καταστροφές που υπέστη». Αναφέρθηκε, 
επίσης, και στα δύο μνημόνια συνεργασίας που υπο-
γράφηκαν. 
Ο κ. Φραγκογιάννης ερωτηθείς αναφορικά με την 
επικείμενη επίσκεψή του στα Σκόπια διευκρίνισε ότι 
«οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας 

έχουν εισέλθει στην φάση της πλήρους εφαρμογής των 
συμφωνηθέντων από την συνθήκη των Πρεσπών στο 
σύνολό της». Και πρόσθεσε: «Χρειάζεται πολύ δουλειά 
για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Στην επίσκεψη 
θα συζητηθούν θέματα διπλής φορολογίας αλλά και 
ευρύτερα οι οικονομικές σχέσεις επικεντρώνοντας την 
προσοχή μας σε θέματα διανομής ενεργειακών πόρων 
στα δυτικά βαλκάνια και στην κεντρική Ευρώπη».
Απαντώντας σχετικά με την υποψηφιότητα της ‘Αννας 
Διαμαντοπούλου στον ΟΟΣΑ τόνισε ότι αυτή απο-
τελεί μία υπερκομματική επιλογή, με πολυδιάστατη 
επιστημονική και κοινωνική διαδρομή, εκφράζοντας 
την άποψη ότι «μια πιθανή κατάκτηση της κορυφαίας 
θέσης στον ΟΟΣΑ από μια Ελληνίδα πολιτικό, θα ση-
ματοδοτήσει τη δυναμική της αλλαγής που συντελείται 
στη χώρα. Θα γίνει η αιχμή αλλαγής στην συνείδηση 
της διεθνούς κοινότητας για την Ελλάδα και θα γίνει 
ταυτόχρονα η αρχή της ευθύνης για το πολιτικό σύ-
στημα».

ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΕΠ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑ 100% ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ We eNerGy

Κ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
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Σε πορεία αποπεράτωσης βρίσκονται σημαντικά έργα βελ-
τίωσης κεντρικών οδικών αξόνων του Πειραιά, συνολικού 
προϋπολογισμού 3.600.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από 
ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, σημειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του ασφαλ-
τοτάπητα στις λεωφόρους Δημοκρατίας και Ειρήνης στο 
Πέραμα καθώς και στη Λεωφόρο Π. Ράλλη και στην οδό 
Λαοδικείας στη Νίκαια. Προσεχώς θα εκτελεστούν ασφαλτι-
κές εργασίες στη Λεωφόρο Παπανδρέου, στο ύψος της πύ-
λης Ε2 του λιμένα Πειραιά και θα ακολουθήσουν εργασίες 
διαγράμμισης των οδών.

Επίσης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βαφής στις σήραγγες 
της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και αντικαταστάθηκαν οι 
φθαρμένες πινακίδες οδικής σήμανσης σε όλο το δίκτυο. Τέ-
λος σε πορεία ολοκλήρωσης είναι η συντήρηση, η βελτίωση 
και η εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών αρμο-
διότητας ΠΕ Πειραιά, με έμφαση στη Λεωφόρο Σαλαμίνος.
Σε δηλώσεις του για το έργο ο περιφερειάρχης Αττικής, 
Γιώργος Πατούλης, επισήμανε μεταξύ άλλων: «Επενδύουμε 
στην ασφάλεια των πολιτών και αναβαθμίζουμε το οδικό 
δίκτυο της Αττικής με σύγχρονα έργα που γίνονται για πρώ-
τη φορά, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου 
αλλά και την προάσπιση της ασφάλειας των οδηγών. Θα 

συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς για όλη την Αττική». 
Από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Σταυ-
ρούλα Αντωνάκου, ανακοίνωσε επίσης ότι τις επόμενες 
ημέρες δημοπρατείται η συντήρηση των εγκαταστάσεων 
του οδικού ηλεκτροφωτισμού σε «όλο το δίκτυο αρμο-
διότητάς μας αλλά και η αντικατάσταση των φωτιστικών 
σωμάτων στις σήραγγες της Λεωφόρου Παπανδρέου, έργα 
που, σε συνάρτηση με τις εργασίες στις νησίδες, θα αλλά-
ξουν την όψη των οδικών αξόνων και θα αναβαθμίσουν τις 
περιοχές απ’ όπου διέρχονται». 

Ένα ακόμη ηλεκτροκίνητο λεωφορείο, μεταφέροντας αυτή 
τη φορά επιβάτες, μπαίνει σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 
σε δοκιμαστική τροχιά από την ΟΣΥ, εκτελώντας δρομολό-
γιο μικρού μήκους εντός του κέντρου της Αθήνας, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Πρόκειται για όχημα της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας 
YUTONG η οποία, ανταποκρινόμενη στην ανοιχτή πρόσκλη-
ση του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για πιλοτική 
δοκιμή οχημάτων αυτού του τύπου, διαθέτει το λεωφορείο 
για χρήση στις οδικές συγκοινωνίες για διάρκεια δύο μη-
νών.
Το εν λόγω demo bus έχει μήκος 12 μέτρα, 3 διπλές πόρτες, 
είναι μοντέλο χαμηλού δαπέδου χωρίς σκαλοπάτια εισό-
δου, διαθέτει ράμπα για ΑμΕΑ και θα αρχίσει αύριο τις πι-
λοτικές του διαδρομές με την μεταφορά επιβατών. Το λεω-
φορείο αύριο θα εκτελέσει γραμμή μικρού μήκους εντός του 

κέντρου της Αθήνας και θα ξεκινήσει από το αμαξοστάσιο 
της Ο.ΣΥ. Α.Ε. στο Ρουφ, Σαλαμινίας 18, όπου θα βρίσκεται 
από τις 08:30 έως τις 09:00.
Η χωρητικότητα του οχήματος σε επιβάτες είναι 27 καθήμε-
νοι, 46 όρθιοι, 1 ΑμΕΑ, διαθέτει κινητήρα ισχύος 350kw, με 
ροπή 1200Νm, σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανη-
φόρα HSA, εμπρόσθιες κάμερες για αποφυγή σύγκρουσης 
και σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας. Η μπατα-
ρία του είναι χωρητικότητας 350 kWh, ενώ διαθέτει θύρες 
φόρτισης USB για τους επιβάτες.
Επιπλέον, το όχημα είναι εξοπλισμένο με το σύστημα τηλε-
ματικής Yutong V+, που ενημερώνει ανά πάσα στιγμή για 
τις συνθήκες του λεωφορείου και βοηθά στην αύξηση της 
απόδοσης διαχείρισης, στη μείωση του κόστους συντήρη-
σης και στην βελτίωση της ασφάλειας.
Στο επόμενο διάστημα, αναμένεται η δοκιμαστική κυκλο-

φορία ενός ακόμη ηλεκτρικού λεωφορείου ευρωπαϊκής 
τεχνολογίας. 
Σύμφωνα με την ΟΣΥ ΑΕ το δρομολόγιό του αύριο έχει ως 
εξής:
Έξοδος από Α/Σ Ρουφ προς Ομόνοια (Σταδίου)
Ομόνοια ---> Κλαυθμώνος
Κλαυθμώνος ---> Σύνταγμα
Σύνταγμα ---> Φιλελλήνων
Φιλελλήνων ---> Συγγρού
Συγγρού ---> Αγ. Φωτεινή
Αγ. Φωτεινή ---> Κολυμβητήριο
Κολυμβητήριο ---> Αγ. Βύρωνος
Αγ. Βύρωνος ---> Σύνταγμα
Σύνταγμα ---> Ακαδημία
Ακαδημία ---> Ρεξ

Ειδική Υπηρεσία για το Ταμείο Ανάκαμψης, με επικεφαλής 
τεχνοκράτη, ως διοικητή, συστήνεται στο υπουργείο Οικο-
νομικών, όπως προβλέπει σχετική τροπολογία που κατατέ-
θηκε στη Βουλή, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Τα κύρια σημεία της τροπολογίας έχουν ως εξής:
*Συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. 
*Αρμοδιότητα είναι η σύνταξη του σχεδίου ανάκαμψης και 
η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των έρ-
γων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο.

*Επικεφαλής θα είναι διοικητής, πρόσωπο εγνωσμένου κύ-
ρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελμα-
τικής εμπειρίας, με 3ετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης. 
Η αμοιβή του θα είναι ίση με αυτήν του γενικού γραμματέα 
και με bonus απόδοσης. 
*Η υπηρεσία θα διαρθρώνεται σε τρεις διευθύνσεις και 40 
άτομα προσωπικό, εκ των οποίων τουλάχιστον οι μισοί θα 
τοποθετηθούν με απόσπαση και οι υπόλοιποι με συμβάσεις 
ιδιωτικού δικαίου 3ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέω-
σης για άλλα 3 έτη.

*Η υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως στις 31/3/2027.
*Ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 870.000 ευρώ 
+ 1,24 εκατ. ευρώ για συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης 
της υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης στις Βρυξέλλες + 
29.000 ευρώ για bonus του διοικητή + 110.000 ευρώ για 
υλικοτεχνική υποδομή.
Σημειώνεται ότι, το προσχέδιο για την αξιοποίηση των πό-
ρων που θα αναλογούν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης αναμένεται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προς τα μέσα Νοεμβρίου. 

ΣΕ ΕξΕΛΙξΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΣΥ: ΜΕ ΕΠΙΒΑΤΕΣ Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
Σήμερα δρομολόγιο μικρού μήκους στο κέντρο της Αθήνας

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία και τις περιφερειακές υπηρεσίες 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είχε χθες το απόγευμα –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
ο οποίος εξήρε το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει τους 
τελευταίους 15 μήνες.
Ο πρωθυπουργός συνομίλησε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκε-
ψης με τον διοικητή Άγγελο Μπίνη, το Συμβούλιο Διοίκησης, 
τα ανώτερα στελέχη της Διοίκησης και τους επικεφαλής των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Αρχής, και αναφέρθηκε στο 
σημαντικό έργο της Ανεξάρτητης Αρχής για την καταπολέ-
μηση της διαφθοράς, υπενθυμίζοντας πως ήταν η πρώτη 
νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με τον νόμο για το 
Επιτελικό Κράτος.
«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η διαφθορά όταν επικρατεί σε 
όλα τα επίπεδα, είναι σαν το σαράκι, τρώει την κοινωνία 
από μέσα. Και όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι το κράτος 
λειτουργεί με ακεραιότητα, αυτό αποτελεί συχνά το καλύτερο 
άλλοθι και για τον πολίτη να παρανομεί και αυτός», ανέφερε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητά του ότι η 
πρόοδος που έχει ήδη γίνει στο πεδίο της ενίσχυσης της δημό-
σιας ακεραιότητας θα αποτυπωθεί ξεκάθαρα τόσο στους δεί-
κτες διαφάνειας όσο και στους δείκτες ανταγωνιστικότητας, 
ενώ σημείωσε ότι αυτό αφενός θα τονώσει τις οικονομικές 
προοπτικές της χώρας και αφετέρου θα επιτρέψει στο κράτος 
να απαιτήσει από τους πολίτες να σέβονται τους νόμους.
Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων
Ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις έκτακτες καταστάσεις 
που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Αρχή με σημαντικότερη «την 
ουσιαστική της συνεισφορά στην διεξαγωγή ελέγχων για την 
τήρηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας». 
Επίσης, όπως είπε, ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή της 
Αρχής Διαφάνειας στην εφαρμογή του νόμου σχετικά με τους 
περιορισμούς γύρω από το κάπνισμα.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε και 
η περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων για τα μέτρα που 

έχουν τεθεί σε ισχύ για την αποτροπή διασποράς του κορο-
νοϊού.
Να σημειωθεί ότι υπό την Εθνική Αρχή Διαφάνειας λειτουρ-
γούν πλέον, ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, η 
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, το 
Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα 
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το Σώμα 
Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και το Σώμα Επιθεωρητών 
Ελεγκτών Μεταφορών.
Σύμφωνα με ενημέρωση από κυβερνητικές πηγές, μαζί με 
τον οργανωτικό μετασχηματισμό της ΕΑΔ, τους τελευταίους 
15 μήνες πραγματοποιήθηκε και ανανέωση του ανθρώπι-
νου δυναμικού, σε ποσοστό 20%, ενώ εκτός της Κεντρικής 
Υπηρεσίας, λειτουργούν 6 Περιφερειακές Υπηρεσίες, σε Θεσ-
σαλονίκη, Τρίπολη, Πάτρα, Σέρρες, Λάρισα και Ρέθυμνο, με 
συνολικά 269 επιθεωρητές και 120 διοικητικούς Υυαλλήλους. 
Παράλληλα προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Αρ-
χής με την καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 
και της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, δημιουργία αι-
θουσών τηλεδιασκέψεων και την ανάπτυξη καινοτόμων ηλε-
κτρονικών εφαρμογών για την υποστήριξη του ελεγκτικού 
έργου, ενώ αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα διεθνή χρηματο-
δοτικά εργαλεία. Σημαντική δουλειά έχει γίνει και στην προ-
τυποποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών με την έκδοση 
25 Κανονισμών, Εγχειριδίων και Οδηγών που αποτελούν μια 
τομή στη δράση των ελεγκτικών οργανισμών στη χώρα μας.
Χιλιάδες καταγγελίες και έλεγχοι
Στους τελευταίους 15 μήνες λειτουργίας, υποβλήθηκαν στην 
ανεξάρτητη Αρχή 7.459 καταγγελίες και εκδόθηκαν 1.229 
εντολές ελέγχου. Σχετικά με τις πειθαρχικές υποθέσεις, ελέγ-
χθηκαν 1.447 αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων, με την ΕΑΔ 
να προχωρά στην υποβολή προτάσεων για την επιτάχυνση 
της απονομής της Πειθαρχικής Δικαιοσύνης και τον ανασχεδι-
ασμό των πειθαρχικών διαδικασιών.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν οριζόντιοι συστημικοί έλεγ-
χοι, βάσει μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνων, σε αθλητικές 

ομοσπονδίες, ΟΤΑ, εποπτευόμενα ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, ΜΚΟ και Μο-
νάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Ειδικότερα για την COVID-19, 
εκδόθηκαν 547 εντολές ελέγχου και πραγματοποιήθηκαν 
4.444 έλεγχοι όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 615.500 
ευρώ και 1.155 ημέρες αναστολής λειτουργίας. Για την εφαρ-
μογή του αντικαπνιστικού νόμου έγιναν 4.085 έλεγχοι και 
επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 468.400 ευρώ. 
Η Αρχή υλοποιεί μια σειρά έργων όπως το Εθνικό Σύστημα 
Ακεραιότητας και το Εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. 
Τέλος, υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας με ελληνικούς 
φορείς (ΥΠΕΣ, Γ.Γ. Ιθαγένειας, ΟΑΕΔ, ΕΦΕΤ, Υπουργείο Του-
ρισμού, Δήμο Αθηναίων, Δήμο Θεσσαλονίκης, ΑΑΔΕ, Γ.Γ 
Αθλητισμού, ΚΕΔΕ και ΕΚΔΔΑ), ενώ ενισχύθηκε και η διεθνής 
παρουσία της Αρχής σε ξένες πρωτεύουσες και υπερεθνικούς 
οργανισμούς. 
Στην τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό συμμετείχαν ο 
υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουρ-
γός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Στέλιος Πέτσας, ο διοικητής της ΕΑΔ Άγγελος Μπίνης, ο πρό-
εδρος του Συμβουλίου Διοίκησης Μενέλαος Τσουπλάκης, η 
επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων Αλε-
ξάνδρα Ρογκάκου, η γενική διευθύντρια Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Κωνσταντίνα Μαστρογιάννη, η γενική διευθύντρια Ακεραιό-
τητας και Λογοδοσίας Μαρία Κωνσταντινίδου, ο διευθυντής 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων 
Ιωάννης Φουστανάκης, η Αικατερίνη Λιούλη και ο Παναγιώ-
της Σταμπουλής από τον Τομέα Υγείας, η Μαρία Καραμπέλια 
από την Περιφερειακή Υπηρεσία Πάτρας, η Χριστίνα Στεφα-
νουδάκη από την Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνου, ο Βασί-
λης Παπαγιάννης από την Περιφερειακή Υπηρεσία Λάρισας, ο 
Αλέξανδρος Κελεσίδης από την Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσ-
σαλονίκης, ο Δημήτρης Ταβουλάρης από την Περιφερειακή 
Υπηρεσία Τρίπολης και η Σωτηρία Παπαδοπούλου από την 
Περιφερειακή Υπηρεσία Σερρών.

Δημοσιεύθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η τρίτη απόφαση 
έγκρισης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρό-
σκλησης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών 
και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντι-
μετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» του ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρο-

νική σελίδα για το ΕΣΠΑ, εγκρίθηκαν 3.700 αιτήσεις χρημα-
τοδότησης που αφορούν σε διαδικασία υποβολής αρχικών 
αιτημάτων για το χρονικό διάστημα από 29 Ιουλίου 2020 έως 
και 31 Αυγούστου 2020 και 11.828 αιτήσεις χρηματοδότησης 
που αφορούν σε διαδικασία υποβολής αιτημάτων παράτα-
σης για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2020 έως και 31 

Αυγούστου 2020, δημόσιας δαπάνης 95.569.792,19 ευρώ.
Ως ημερομηνία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης, αιτήματος 
αρχικού ή παράτασης, λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίη-
σης των αποτελεσμάτων για την κάθε πρόταση από την οικεία 
τράπεζα.

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Κυρ. Μητσοτάκης: «Σαράκι που τρώει την κοινωνία από μέσα η διαφθορά»

ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ coVId-19»
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Αύριο Πέμπτη εισάγεται στην Ολομέλεια για συζήτηση 
και ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομι-
κών «Ρυθμίσεις οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαι-
ρίας» μετά την κατά πλειοψηφία ψήφισή του από τη 
ΝΔ και κατά την δεύτερη ανάγνωσή στην Επιτροπή 
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ.
Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ενη-
μέρωσε την Επιτροπή, όχι μόνο για την δεύτερη ορ-
γανωμένη έξοδο της χώρας στις αγορές με νέα 15ετή 
έκδοση ομολόγου, αλλά και για δύο τροπολογίες που 
θα καταθέσει στο σχέδιο νόμου το υπουργείο Οικονο-
μικών.
Για την έκδοση του νέου 15ετούς ομολόγου, ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε πως « 
η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με μια καινούργια 15ετή 
έκδοση, για δεύτερη φορά φέτος, αλλά για πρώτη χρο-
νιά μέσα στην κρίση. Θέλουμε, να τεστάρουμε τις αγο-
ρές, θέλουμε να έχουμε διαρκή επαφή με τις αγορές 
και προσδοκούμε σε ένα ακόμα χαμηλότερο επιτόκιο 
από αυτό που βγήκε η χώρα στις 4 Φεβρουαρίου του 
2020. Τότε το επιτόκιο ήταν 1,91% στη δεκαπενταετία. 
Τώρα, προσδοκούμε χαμηλότερο κόστος δανεισμού. 
Η χώρα, συνεπώς, βγαίνει και πάλι στις αγορές». Πα-
ράλληλα, ο υπουργός, υπογράμμισε ότι η χώρα «έχει 
βγει τον τελευταίο χρόνο στις αγορές και έχουμε ήδη 
δανειστεί 14 δισ. ευρώ από το καλοκαίρι του 2019, με 
κόστος δανεισμού το 1/3 αυτού που είχε η χώρα μέ-
χρι το καλοκαίρι του 2019», μια ανακοίνωση έκδοσης 
15ετές ομολόγου, που ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε 
λίγη ώρα αργότερα και στην Ολομέλεια της Βουλής
Ο υπουργός Οικονομικών, επίσης ενημέρωσε την Επι-
τροπή Οικονομικών Υποθέσεων ότι στο παρόν νομο-
σχέδιο θα καταθέσει και δύο τροπολογίες. Η πρώτη θα 
έχει διατάξεις που θα αφορούν την αποτελεσματικότε-
ρη αξιοποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού μηχανι-
σμού ανάκαμψης, το Next Generation EU.
Η δεύτερη τροπολογία, θα αφορά τις ρυθμίσεις για τους 
πολίτες, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση πριν από 
περίπου 15 μέρες και «θα αφορά την ρύθμιση οφειλών 

για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμίας 
καταβολής ή και αναστολής, στο πλαίσιο της αντιμε-
τώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού, παράταση 
καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από 
την πανδημία του κορονοϊού, επανένταξη πληγέντων 
από την πανδημία του κορονοϊού σε ρυθμίσεις νόμων 
του 2015 και του 2019, παροχή δεύτερης ευκαιρίας για 
απολεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις, ρυθμίσεις οφει-
λών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και 
δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώ-
σεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας». 
Ειδικότερα, για τις ρυθμίσεις αυτής της τροπολογίας , 
ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι είναι «η παράταση 
αναστολής καταβολής ΦΠΑ σε πληγείσες επιχειρήσεις 
που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία Thomas Cook, 
αναστολή καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% 
επί των νοσηλείων από τις μονάδες χρόνιας αιμοκά-
θαρσης, ρυθμίσεις για αναστολή έκδοσης διαταγών 
πληρωμών, απαλλαγή -αυτό που είχε πει στην Θεσ-
σαλονίκη ο πρωθυπουργός- της επιβολής ειδικής ει-
σφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα, με εξαίρεση τα 
εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Μεί-
ωση συντελεστή ΦΠΑ για την εισαγωγή αντικειμένων 
τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την εισαγωγή 
και παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας και 
μια σειρά από άλλες διατάξεις, όπως η αναστολή εφαρ-
μογής διατάξεων της φορολογίας δωρεών».
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφε-
ρε στην Επιτροπή ότι αυτές τις δύο ημέρες «διεξάγεται 
η αξιολόγηση των Θεσμών, διότι το επόμενο χρονικό 
διάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί -και προσδοκού-
με με επιτυχία- η 8η έκθεση αξιολόγησης ενισχυμένης 
εποπτείας, στην οποία η χώρα μπήκε από το καλοκαίρι 
του 2018. Προφανώς, αυτή η έκθεση, αυτές οι επαφές 
με τους Θεσμούς έχουν και συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
της χώρας, όπως αυτή που συζητάμε σήμερα για τις 
ρυθμίσεις χρεών και την δεύτερη ευκαιρία». 
Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή 
κινήθηκε σε μια υψηλών τόνων αντιπαράθεση μεταξύ 
του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και 

της εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ, Έφης Αχτσιόγλου και 
του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, Ευκλείδη Τσακαλώτου, σχετικά με την 
απώλεια της προστασίας της πρώτης κατοικίας για τα 
«κόκκινα» στεγαστικά δάνεια αλλά και εν γένει την πο-
ρεία της οικονομίας. 
Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, απα-
ντώντας στην παρατήρηση του κοινοβουλευτικού εκ-
προσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδη Τσακαλώτου, γιατί η 
κυβέρνηση σπεύδει να φέρει τώρα ένα νομοσχέδιο για 
τα «κόκκινα» δάνεια, όταν «υπάρχει μια πρόταση που 
επεξεργάζεται ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας 
Γιάννης Στουρνάρας, λέγοντας ότι «το καλοκαίρι του 
2019, όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας, 
είπαμε ότι ένα βασικό στοιχείο για να ενισχυθεί η πι-
στοληπτική ικανότητα της χώρας είναι να αναβαθμι-
στεί η ελληνική οικονομία με την επαρκή αντιμετώπιση 
του υψηλού συσσωρευμένου όγκου των «κόκκινων» 
δανείων. Αυτό συνεπώς που είπαμε από το καλοκαίρι 
του 2019 και ισχύει και σήμερα. Είμαστε θετικοί, ως 
κυβέρνηση, υπό όρους και προϋποθέσεις, να προ-
χωρήσουμε σε όποιες συστημικές λύσεις βοηθήσουν 
την μείωση του όγκου των «κόκκινων» δανείων, με 
ιδιαίτερη προσοχή για τα δημόσια οικονομικά, για την 
πραγματική οικονομία και για το ευρωπαϊκό θεσμικό 
πλαίσιο. Έτσι ξεκινήσαμε το καλοκαίρι του 2019. Έτσι 
νομοθετήσαμε τον «Ηρακλή» και έτσι θα αξιολογήσου-
με την πρόταση της Τραπέζης της Ελλάδος. Πρόκειται 
για μία συστημική λύση. Γίναμε κοινωνοί αυτής πολύ 
πρόσφατα. Την αξιολογούμε, την μελετούμε πάνω σε 
αυτούς τους πυλώνες που σας ανέπτυξα. Στόχος όλων 
μας, θεωρώ, στις πτέρυγες εδώ της Βουλής, πρέπει 
να είναι να μειωθεί ο όγκος των «κόκκινων» δανείων 
στο τραπεζικό σύστημα και προφανώς να μειωθεί και 
το ιδιωτικό χρέος των πολιτών, με πολλούς διαφορε-
τικούς τρόπους. ‘Αρα, αυτή είναι η θέση μου και για 
αυτό το θέμα».

Συνέχεια στη σελ. 8

BΟΥΛΗ: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»
Δύο τροπολογίες προανήγγειλε ο Χρ. Σταϊκούρας
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Την ανάγκη επίσπευσης των υπουργικών αποφάσεων για 
όλα τα ζητήματα λειτουργίας του Μητρώου Νεοφυών Επι-
χειρήσεων, επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε υπόμνημα θέσεων 
και προτάσεων για την εφαρμογή του Ν4712/2020 και τον 
εμπλουτισμό του πλαισίου που αφορά στον τομέα της καινο-
τομίας στην Ελλάδα, το οποίο απέστειλε στον αρμόδιο Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Δήμα, με αφορμή την έναρξη 
της πλατφόρμας για το εν λόγω Μητρώο.
Στο υπόμνημα που επεξεργάστηκε και συνέταξε η Μ.Ε. Αντα-
γωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, γίνεται επίσης αναφορά σε ζητήματα οργανωτικής 
λειτουργίας του τομέα καινοτομίας στην Ελλάδα, καθώς και 
στη δυνατότητα χρηματοδότησης ιδιωτικών ερευνητικών κέ-
ντρων, αναγνωρισμένων στο εξωτερικό και πιστοποιημένων 
μέσω καθιερωμένων διαδικασιών. 

«Ο πρόσφατα ψηφισθείς Νόμος 4712/2020, περιλαμβάνει 
σημαντικά μέτρα ανάπτυξης του τομέα έρευνας – τεχνολογί-
ας- καινοτομίας της χώρας μας, ειδικότερα στην κατεύθυνση 
ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της νεοφυούς επιχειρηματικότη-
τας», τονίζει στη συνοδευτική επιστολή ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ κ. Γιώργος  Τσακούμης. «Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα 
κινούνται σε θετική κατεύθυνση, είναι αναγκαία η ταχεία ορι-
στικοποίηση του περιεχομένου των μέτρων και η έκδοση των 
απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται σ’ 
αυτόν.»
Καταλήγει δε, εισηγούμενος την πραγματοποίηση σχετικής 
τηλεδιάσκεψης στελεχών του Υπουργείου και του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Στο υπόμνημα, επίσης, κατατίθενται προτάσεις για γενικότερα 
θέματα έρευνας και καινοτομίας, όπως:
•         Για διοικητική αναδιάρθρωση του οικοσυστήματος και-

νοτομίας έρευνας και τεχνολογίας.
•         Για χρηματοδότηση έργων που δεν λαμβάνουν χρημα-
τοδότηση από την ΕΕ (Horizon) ενώ προκρίθηκαν στο τελικό 
στάδιο και δεν χρηματοδοτήθηκαν είτε λόγω έλλειψης πόρων 
είτε λόγω τελικής επιλογής.
•         Για δημιουργία θεσμικού πλαισίου για ιδιωτικά ερευ-
νητικά κέντρα, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και 
έχουν να επιδείξουν σημαντικό ερευνητικό έργο (π.χ. SEERC 
στη Θεσσαλονίκη). 
•         Για χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος προβολής 
καινοτόμων προϊόντων/ερευνητικών αποτελεσμάτων στο 
εξωτερικό (συνέδρια, εκθέσεις).
Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ

Συνέχεια από τη σελ. 7

Ο υπουργός Οικονομικών κατέθεσε επίσης στοιχεία από τις 
τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια 
και πιστώσεις, όπου δείχνει ότι μέχρι τον Μάιο του 2020 είχαν 
διμερώς ρυθμιστεί 252.529 στεγαστικά, καταναλωτικά και 
επιχειρηματικά δάνεια, συνολικού ύψους 12,33 δισ. ευρώ, 
ενώ ανέφερε και παραδείγματα ρυθμίσεων όπου αποδεικνύε-
ται ότι πράγματι γίνονται, όπως είπε, «ρυθμίσεις και σε απλούς 
πολίτες και σε φτωχά νοικοκυριά και στη μεσαία τάξη».
 Σχετικά με την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική 
οικονομία, ο υπουργός ενημέρωσε την Επιτροπή πως «μετά 
την καθιερωμένη συνάντηση της Τρίτης με τις διοικήσεις των 
τραπεζών που έγινε σήμερα από «ΤΕΠΙΧ ΙΙ», από εγγυοδοτικό 
μηχανισμό μέσω τραπεζικού συστήματος και από «επιστρε-

πτέα προκαταβολή», έχουν «πέσει» στην πραγματική οικο-
νομία, 7 δισ. ευρώ και η προσδοκία είναι το επόμενο χρονικό 
διάστημα, φέτος, να «πέσουν» στην πραγματική οικονομία 
άλλα 4 δισ. ευρώ. Ήδη, από την «επιστρεπτέα προκαταβολή, 
όπως σας ενημέρωσα εχθές, πάνω από 600 εκατ. ευρώ «έπε-
σαν» στην πραγματική οικονομία την προηγούμενη Πέμπτη 
και εχθές».
Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο υπουρ-
γός Οικονομικών διευκρίνισε πως «η θέση του δανειολήπτη 
απαγορεύεται να επιδεινωθεί, απαγορεύεται να χειροτερεύσει 
έναντι της θέσης που είχε με την τράπεζα σε περίπτωση με-
ταβίβασης δανείου, όπως ορίζεται ρητώς στο ν. 4354/2015. 
Η εφαρμογή του νόμου «Ηρακλής» περί παροχής εγγύησης 
σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων επ’ ουδενί θίγει την 
θέση των δανειοληπτών. Οι δανειολήπτες εξακολουθούν να 

υπάγονται στο υφιστάμενο πλαίσιο -το οποίο αναμορφώνεται 
με το παρόν νομοσχέδιο- προκειμένου να αντιμετωπίζει κα-
λύτερα και ταχύτερα τις περιπτώσεις αδυναμίας τήρησης των 
υποχρεώσεων». Επίσης, «ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών 
δεν λήγει ούτε απαλλάσσουμε τις τράπεζες από την εφαρμογή 
του. Εάν κάποιος οφειλέτης ξεκινήσει τη διαδικασία του κώ-
δικα δεοντολογίας και κάποια στιγμή -πριν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία- υποβάλλει αίτηση στον νέο εξωδικαστικό μηχα-
νισμό, τότε η διαδικασία του κώδικα δεοντολογίας παγώνει. 
Εφόσον βρεθεί μια λύση για τα χρέη μέσω του εξωδικαστικού 
μηχανισμού τότε δεν χρειάζεται πλέον η συνέχιση του Κώδικα 
Δεοντολογίας. Ωστόσο, εάν δεν βρεθεί μια λύση για τα χρέη 
τότε οφειλέτης μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία του Κώδικα 
Δεοντολογίας από το σημείο που είχε παγώσει».

Σε 1.030.411 άτομα ανήλθε –αναφέρει το ΑΠΕ- το σύνολο 
των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο του 2020 ένα-
ντι 1.090.133 ατόμων τον Αύγουστο του 2020 (ποσοστιαία 
μεταβολή -5,48%) και έναντι 913.282 ατόμων τον Σεπτέμ-
βριο του 2019 (ποσοστιαία μεταβολή +12,83%).
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμ-
μένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, 
με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργα-
σία), τον Σεπτέμβριο του 2020, ανήλθε σε 978.895 άτομα. 
Από αυτά, 527.156 (ποσοστό 53,85%) είναι εγγεγραμμένα 
στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισ-

σότερο των 12 μηνών και 451.739 (ποσοστό 46,15%) είναι 
εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανήλθαν σε 351.059 (πο-
σοστό 35,86%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 627.836 (ποσοστό 
64,14%).
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων 
εργασία), τον Σεπτέμβριο του 2020, ανήλθε σε 51.516 άτομα. 
Οι άνδρες ανήλθαν σε 16.472 (ποσοστό 31,97%) και οι γυναί-
κες ανήλθαν σε 35.044 (ποσοστό 68,03%).
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Σεπτέμβριο του 
2020, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν 
εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 161.270 άτομα, από 

τα οποία οι 155.130 (ποσοστό 96,19%) είναι κοινοί και λοιπές 
κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 6.140 (ποσοστό 3,81%) 
είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανήλ-
θαν σε 56.158 (ποσοστό 34,82%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 
105.112 (ποσοστό 65,18%).
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 125.611 (πο-
σοστό 77,89%) είναι κοινοί, 1.351 (ποσοστό 0,84%) είναι οι-
κοδόμοι, 6.140 (ποσοστό 3,81%) είναι εποχικοί τουριστικών 
επαγγελμάτων, 1.076 (ποσοστό 0,67%) είναι εποχικοί λοιποί 
(αγροτικά), 26.557 (ποσοστό 16,47%) είναι εκπαιδευτικοί και 
535 (ποσοστό 0,33%) είναι λοιποί.

ΤΕΕ/ΤΚΜ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΦΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

BΟΥΛΗ: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» 

ΟΑΕΔ: ΣΕ 1.030.411 ΑΤΟΜΑ ΑΝΗΛΘΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020   

http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2020/10/DT_20102020.pdf
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 Περίπου 3.800 κεραυνοί είχαν καταγραφεί στα νότια της 
χώρας, ιδίως στην Κρήτη, έως τις 17:00 το απόγευμα σή-
μερα, από το σύστημα ανίχνευσης ηλεκτρικών εκκενώσεων 
ZEUS του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), όπως 
μεταδίδει το ΑΠΕ.
Τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης έως την ίδια ώρα, 
σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών 
σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.
gr, εντοπίζονται επίσης στην Κρήτη και συγκεκριμένα στις 
Βρύσες Χανίων (77 χιλιοστά), στο Νεροκούρο Χανίων (45), 
στην Φινοκαλιά Λασιθίου (38) και στην Πλατανιά Χανίων 
(36). Αύριο, σύμφωνα με το meteo, αναμένονται βροχές 
κυρίως στα ανατολικά και νότια, καταιγίδες στο Αιγαίο, με 
ισχυρά φαινόμενα και τοπικές χαλαζοπτώσεις κυρίως στην 
Κρήτη, ενώ ενισχυμένοι βοριάδες με εντάσεις έως οκτώ 
μποφόρ θα πνέουν στα ανατολικά και στο Αιγαίο.
Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις, με βρο-

χές, κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και νησιω-
τικά τμήματα της χώρας, στην Εύβοια και στις Σποράδες. 
Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως πάνω από τη θάλασσα. 
Τα φαινόμενα στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνη-
σα και ιδιαίτερα στην Κρήτη θα είναι κατά περιόδους ισχυρά 
και θα συνοδεύονται από αυξημένη ηλεκτρική δραστηριό-
τητα και χαλαζοπτώσεις. 
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 
-1 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα και στη 
Θεσσαλία από 5 έως 22, στην Ήπειρο από 6 έως 24 βαθ-
μούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 23, στα νησιά 
του Ιονίου από 15 έως 23 βαθμούς, και στα νησιωτικά 
τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ 
στη Βόρεια Κρήτη οι μέγιστες θα είναι 2 με 4 βαθμούς χα-
μηλότερες.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με 
εντάσεις έως 7 μποφόρ και κατά τόπους 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο 

οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 
έως 6 μποφόρ, αλλά τις θερμές ώρες της ημέρας θα στρα-
φούν πρόσκαιρα σε βορειοδυτικούς με ίδιες εντάσεις.
   Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά 
περιόδους, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, 
ενώ υπάρχει πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων. Μέχρι το 
βράδυ, τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν 
βόρειοι - βορειοανατολικοί, με εντάσεις έως 6 μποφόρ στα 
χερσαία τμήματα και στο Σαρωνικό, και 7-8 μποφόρ στα 
ανατολικά παράκτια τμήματα και το Νότιο Ευβοϊκό. Η θερ-
μοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς, αλλά στα 
βόρεια και ανατολικά οι μέγιστες θα είναι 2 με 3 βαθμούς 
χαμηλότερες.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις. Οι 
άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντά-
σεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα 
κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. 

Στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν σε 
περιοχές του Δήμου τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα προ-
χωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως τόνισε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης 
που συνοδευόμενος από αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς 
παράγοντες πραγματοποίησε το μεσημέρι αυτοψία σε ση-
μεία όπου παρατηρήθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. 
Ο κ Σημανδηράκης βρέθηκε στην δυτική είσοδο της πόλης 
στην περιοχή Κλαδισού, όπου ανέβηκε η στάθμη του νερού 
με αποτέλεσμα να πληγούν τοπικές επιχειρήσεις, και τόνισε 
την ανάγκη νέων, έκτακτων παρεμβάσεων για την αποτελε-
σματικότερη αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Χανίων βρέθηκε στην περιοχή 
Καλαμάκι, όπου διαπιστώθηκε ανεπάρκεια στην εκροή των 
υδάτων στο υπάρχον ρέμα.
Όπως υποστήριξε για την αποκατάσταση της ροής των υδά-
των θα ζητηθεί η συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης καθώς 
σε αυτήν ανήκει για το συγκεκριμένο σημείο η αρμοδιότητα.
Ακολούθησε αυτοψία στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, 
όπου υπήρξε συνάντηση με εκπροσώπους του τοπικού 
συμβουλίου με αντικείμενο τις ζημιές που προκλήθηκαν 
στις αγροτικές καλλιέργειες, λόγω της χαλαζόπτωσης. 
Ο αντιδήμαρχος αγροτικών θεμάτων Γιάννης Νικηφοράκης 
που συνόδευε τον κ Σημανδηράκη ήρθε σε επικοινωνία 

και ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, ώστε να 
γίνουν εγκαίρως οι απαραίτητες καταγραφές και να δρο-
μολογηθούν οι αποζημιώσεις, στους παραγωγούς που 
επλήγησαν. 
Όπως δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας ο δή-
μαρχος Χανίων, «συντονίζουμε τις υπηρεσίες μας, ώστε να 
είμαστε σε ετοιμότητα, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. 
Τα προβλήματα και οι ζημιές, που έχουν προκληθεί κατα-
γράφονται διαρκώς, προκειμένου να υπάρξει άμεση αποκα-
τάσταση και αποζημίωση όσων επλήγησαν». 

Ο όγκος «των αποβλήτων του προσφυγικού» σωσίβια, 
κουβέρτες και υπολείμματα πλωτών σκαφών που είχε 
συσσωρευτεί στις ακτές της Λέσβου από την έναρξη των 
εκρηκτικών προσφυγικών ροών το 2015 και είχε εναποτε-
θεί στην παλιά χωματερή του Μολύβου, θα τεμαχιστεί, θα 
μεταφερθεί και θα ταφεί στον χώρο υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων της Λέσβου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Πρόκειται για έναν τεράστιο όγκο υλικών (μόνο τα σωσίβια 
υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 16.000 κυβικά μέτρα) που 
δεν θεωρούνται ανακυκλώσιμα και δεν θα μπορούσαν να 
καταστραφούν, διότι έχουν υψηλή περιεκτικότητα PVC το 
οποίο καθιστά το απόβλητο ακατάλληλο για καύση.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου αυτού του 
Δήμου Δυτικής Λέσβου ανέρχεται στο ποσό των 210.000 
ευρώ, περίπου, και ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησής του 
είναι 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

«ΒΡΟΧΗ» ΑΠΟ 3.800 ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΨΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου -Ισχυρά τα φαινόμενα και σήμερα

ΧΑΝΙΑ: ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗξΕ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ «ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ»
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Στην ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων βιώσιμης ανάπτυ-
ξης εστίασε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητή-
ριο στο 18ο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας, με τίτλο 
«Tribes: Joined by Purpose» το οποίο πραγματοποιήθηκε 
προχθές σε υβριδική μορφή, αναδεικνύοντας το ενδιαφέ-
ρον για τη σύνδεση των επιχειρήσεων με εκείνους που 
προάγουν τη βιώσιμη αλλαγή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Στο Συνέδριο παρουσιάστηκε το «Tribes for business» 
δηλαδή μια νέα επιχειρηματική προσέγγιση που αντικα-
τοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες κοινωνίες. Όπως επισημάν-
θηκε, το εταιρικό μήνυμα δεν περιορίζεται πλέον σε δημο-
γραφικές ομάδες καταναλωτών, αλλά φιλοδοξεί να πείσει 
και να κινητοποιήσει «φυλές» οι οποίες απαρτίζονται από 
μέλη που μπορεί να είναι καταναλωτές, εργαζόμενοι, 
επενδυτές ή οποιαδήποτε ομάδα ενδιαφερομένων.
Ο γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας, κάλεσε τους 
συμμετέχοντες στο κέντρο ενός διαλόγου με στόχο να 
αναδειχθεί η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης ως μοχλός 
περαιτέρω ανάπτυξης, για τις επιχειρήσεις, για τους πολί-
τες και για τη χώρα συνολικά. Ακολούθησε ο χαιρετισμός 
του προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επι-
μελητηρίου Νίκου Μπακατσέλου ο οποίος ανέφερε: «... 
δημιουργούνται εξαιρετικές ευκαιρίες για τις υπεύθυνες 
επιχειρήσεις να βγουν μπροστά και να εξελίξουν αυτό που 
ονομάζουμε purpose-driven business, κερδίζοντας την 
εμπιστοσύνη εκείνων των πελατών, καταναλωτών, εργα-
ζομένων, επενδυτών που αναζητούν σκόπιμη αλλαγή. Το 
«Tribes for business» είναι η επιχειρηματική προσέγγιση 
που αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες κοινωνίες και 
βοηθά την επιχείρηση να είναι επίκαιρη. Η σημερινή εκ-
δήλωση είναι ένα ακόμα βήμα για την ενσωμάτωση της 

βιωσιμότητας στο όραμα για μια καλύτερη Ελλάδα, σε 
πλήρη ευθυγράμμιση με τον ρόλο του Ελληνο-Αμερικανι-
κού Εμπορικού Επιμελητηρίου για ανάπτυξη και εξωστρέ-
φεια της χώρας». 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας του 
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Πάκης 
Παπαδημητρίου δήλωσε: «Το μεγάλο όφελος για την 
επιχείρηση από την ενσωμάτωση του tribal thinking στη 
στρατηγική της, είναι η αξιοποίηση της συλλογικής δύνα-
μης των πολιτών. Δημιουργείται ένα πλαίσιο ευκαιριών 
και καινοτομίας που γεννά μηχανισμούς για πιο ισορ-
ροπημένη απόδοση της τρέχουσας επιχειρηματικότητας 
αλλά και που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στη δημιουρ-
γία νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Έτσι οι επιχειρήσεις 
δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες προ-
οπτικές για ανάπτυξη, κάνοντας πράξη το repurposing της 
προσαρμογής στα μηνύματα των καιρών».
Στην τοποθέτησή του το μέλος του BMW Foundation, 
Markus Hipp αναφέρθηκε στο νέο πρότυπο ηγεσίας το 
οποίο βρίσκεται παντού μέσα στην ιεραρχία μιας εταιρίας. 
Η Virginie Helias, Chief Sustainability Officer, Procter & 
Gamble μίλησε για τον ρόλο των επιχειρήσεων στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, καθώς «οι αποφάσεις που θα 
πάρουμε τα επόμενα 10 δέκα χρόνια θα επηρεάσουν τα 
επόμενα 1000 χρόνια». Η Louise Roper, CEO Volans ανα-
φέρθηκε στο νέο πρότυπο του βιώσιμου καπιταλισμού, 
το οποίο θα γίνει περισσότερο προσωπικό για όλους τους 
εργαζόμενους τα επόμενα χρόνια. Στην υπό-ενότητα για 
τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, ο Δημήτριος Δημόπουλος, 
Director Sustainability Unit της Τράπεζας Πειραιώς εστία-
σε στο ότι «δεν γίνεται να έχουμε μια υγιή οικονομία χωρίς 
την ύπαρξη μιας υγιούς κοινωνίας και υγιούς φυσικού πε-

ριβάλλοντος». Η Courtney Lowrance, Managing Director 
Sustainable Banking & Corporate Transactions, Citi ανέ-
φερε ότι η κρίση της πανδημίας ανέδειξε και επιτάχυνε 
την ανάγκη για βιώσιμη χρηματοδότηση. Τέλος, η Maya 
Hennerkes, ESG Sector Lead for Financial Intermediaries, 
EBRD δήλωσε ότι αυτήν ακριβώς την περίοδο, όπου οι πε-
ρισσότερες εταιρίες είναι σε «survival mode», είναι η πε-
ρίοδος για να ενεργοποιήσουμε τις συνέργειες γύρω από 
τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κινηθούμε στο όραμα 
του «build back better».
Ο Γιάννης Καντώρος, CEO Interamerican Group είπε ότι 
ο σκοπός δίνει νόημα στην καθημερινότητα των εργα-
ζομένων και τους παρακινεί πιο αποτελεσματικά από 
ότι τα παραδοσιακά KPIs, με αποτέλεσμα η εταιρία να 
λειτουργεί πιο ευέλικτα και αποδοτικά και ταυτόχρονα 
να έχει πιο ευχαριστημένους ανθρώπους. Στη συνέχεια ο 
Ulrich Schwoerer, General Manager, Roche Diagnostics 
Hellas αναφέρθηκε στα οφέλη της ενσυνειδητότητας 
(mindfulness) για τη βελτίωση της καθημερινότητας 
των εργαζομένων, προσφέροντας μεγαλύτερη ικανότητα 
εστίασης στα σημαντικά θέματα, οδηγώντας σε καλύτερα 
αποτελέσματα για την επιχείρηση. Η Melissa Luongo, HR 
Director CEE Multi-Country, Microsoft μίλησε για την ανά-
γκη δημιουργίας κουλτούρας μάθησης μέσα και έξω από 
τις εταιρίες ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο οικοσύστημα 
δημιουργικότητας με ορίζοντα την κοινή επιτυχία. Στο ίδιο 
θέμα, η ‘Αννα Μαμαλάκη, Organizational Transformation 
& HR Consulting Director, The Human Aspect αναφέρθη-
κε στους φόβους των εργαζομένων (όπως ο φόβος της 
αποτυχίας) που εμποδίζουν την πρόοδο και ότι η πορεία 
για οργανωτικό μετασχηματισμό αφορά πρωτίστως τους 
ανθρώπους και δευτερευόντως την τεχνολογία.

Μεγάλη μείωση 15,1% σημείωσε –σημειώνει το ΑΠΕ- ο 
γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνο-
λο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Αύγουστο εφέ-
τος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 
2019, έναντι μείωσης 8,2% που σημειώθηκε κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση το 2019 με το 2018.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η πτώση αυτή στον τζίρο των 
εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων 
της βιομηχανίας:
*Μείωση κατά 15,3% του δείκτη κύκλου εργασιών μετα-
ποίησης. 

*Αύξηση κατά 8,9% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχεί-
ων- λατομείων. 
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
*Μείωση κατά 18,8% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώ-
ριας αγοράς.
*Μείωση κατά 6,8% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτε-
ρικής αγοράς.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 21,4% 
τον Αύγουστο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Ιουλίου 2020.
Παράλληλα, νέα μείωση 2,1% σημείωσε η δύναμη του 
ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο εφέτος σε σύ-

γκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Αυγούστου 2019, 
έναντι αύξησης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοι-
χη σύγκριση το 2019 προς το 2018, και πλέον αριθμεί 
1.845 πλοία.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα 
του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και 
άνω) ανήλθε σε 41.132.311 κόρους και παρουσίασε μεί-
ωση 4,3% τον Αύγουστο 2020 σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη χωρητικότητα του Αυγούστου 2019, ενώ μείωση 
0,4% είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 
2019 προς το 2018. 

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥξΗ ΣΤΟ 18Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ 15,1% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΦΕΤΟΣ  Ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ  
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Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προσέφυγε χθες κατά 
της εταιρείας Google, κατηγορώντας την θυγατρική του 
ομίλου Alphabet Inc ότι παραβιάζει την αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία χρησιμοποιώντας το μέγεθός της για να απο-
τρέπει τους αντιπάλους της, τονίζοντας ότι δεν αποκλείει 
τίποτα, ούτε τη διάσπασή της.
Στην προσφυγή –σύμφωνα με το ΑΠΕ- σημειώνεται ότι 
η Google ενήργησε παράνομα για να διατηρήσει τη θέση 
της στον τομέα των αναζητήσεων και της διαφήμισης στο 
διαδίκτυο. Το υπουργείο υποστηρίζει ότι «χωρίς δικαστι-
κή εντολή η Google θα συνεχίσει την αντιανταγωνιστική 
στρατηγική της, πλήττοντας τον ανταγωνισμό, περιορί-
ζοντας τις επιλογές των καταναλωτών και καταπνίγοντας 
την καινοτομία. 
Σύμφωνα με αυτό το κείμενο, η Google κατέχει σχεδόν 

το 90% όλων των ερωτημάτων που γίνονται σε μηχανές 
αναζήτησης στις ΗΠΑ και σχεδόν το 95% των αναζητήσε-
ων μέσων κινητών τηλεφώνων.
«H Google είναι τώρα η αδιαμφισβήτητη πύλη για το δι-
αδίκτυο για δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως (…) 
Για χάρη των Αμερικανών καταναλωτών, των διαφημι-
στών και όλων των εταιρειών που πλέον βασίζονται στην 
ψηφιακή οικονομία, ήρθε η ώρα να σταματήσουμε την 
αντιανταγωνιστική συμπεριφορά της Google και να απο-
καταστήσουμε τον ανταγωνισμό. 
«Στο τέλος, οι καταναλωτές και οι διαφημιστές είναι αυτοί 
που υποφέρουν από τις λιγότερες επιλογές, τη μικρότε-
ρη καινοτομία και τις λιγότερο ανταγωνιστικές τιμές της 
διαφήμισης (…) Για αυτό ζητάμε από το δικαστήριο να 
σπάσει τον έλεγχο της Google στην αναζήτηση, ώστε να 

αποκατασταθεί ο ανταγωνισμός και η καινοτομία», προ-
στίθεται στο κείμενο.
Όταν ρωτήθηκε ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θα 
μπορούσαν να ληφθούν, ένας αξιωματούχος του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης απάντησε: «Δεν αποκλείεται τίποτα, 
όμως το ζήτημα των διορθωτικών μέτρων αντιμετωπίζε-
ται καλύτερα από το δικαστήριο, αφού του δοθεί η ευκαι-
ρία να ακούσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία».
Η εταιρεία, σε μια πρώτη αντίδραση, χαρακτήρισε την 
προσφυγή «βαθιά προβληματική», προσθέτοντας ότι οι 
άνθρωποι «χρησιμοποιούν τη Google επειδή το επιλέ-
γουν, όχι επειδή εξαναγκάζονται ή επειδή δεν μπορούν 
να βρουν εναλλακτικές λύσεις». Πρόσθεσε ότι θα εκδώσει 
σύντομα μια πλήρη ανακοίνωση για το θέμα.

Οι υπεύθυνοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών 
Αυτοκινήτων (ACEA) καλούν τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να ενισχύ-
σουν την υποστήριξη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχα-
νίας, ο οποίος συνεχίζει να αντιμετωπίζει την πτώση λόγω 
της πανδημίας COVID-19, ενώ βρίσκεται ήδη σε κρίσιμο 
σημείο στο δρόμο προς την ουδετερότητα του άνθρακα, 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Πράγματι, η κρίση της πανδημίας έχει συγκλονίσει την αυ-
τοκινητοβιομηχανία της ΕΕ, με αποτέλεσμα απώλειες στην 
παραγωγή περισσότερων από 4 εκατομμυρίων μηχανο-
κίνητων οχημάτων μέχρι σήμερα (αξίας περίπου 122 δι-
σεκατομμυρίων ευρώ). Οι ταξινομήσεις όλων των τύπων 
οχημάτων έχουν μειωθεί κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 
έτους, με τις πωλήσεις αυτοκινήτων να προβλέπεται να 
μειωθεί κατά 25% το 2020.
Μιλώντας σε διαδικτυακό συνέδριο σήμερα, ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ACEA της Fiat Chrysler 
Automobiles, Μίκαελ Μάνλει, δήλωσε: «Η πανδημία είναι 
σαφώς ο μεγαλύτερος μοναδικός κίνδυνος που αντιμετω-
πίζει ποτέ η αυτοκινητοβιομηχανία. Προσθέτει τεράστιες 
πιέσεις στον τομέα μας σε μια στιγμή που κινείται σε θεμε-

λιώδεις τεχνολογικές αλλαγές, καθώς και στην προοπτική 
ενός Brexit χωρίς συμφωνία . Πρέπει επειγόντως να βρού-
με τρόπους για να το ξεπεράσουμε με την ελάχιστη ζημιά 
στις θέσεις εργασίας και τις επενδύσεις, διατηρώντας ταυ-
τόχρονα έντονη εστίαση στην κλιματική πρόκληση. «
«Το Πρόγραμμα για το Κλίμα του 2030 που προτάθηκε 
πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαιτήσει 
τεράστιες πρόσθετες επενδύσεις από την πλευρά μας σε 
αυτή τη δύσκολη στιγμή», συνέχισε ο Μάνλει. «Ωστόσο, 
οι επενδύσεις μας από μόνες τους δεν θα είναι ποτέ αρ-
κετές. Εάν θέλουμε η κινητικότητα μηδενικών εκπομπών 
να γίνει πραγματική επιλογή για όλους τους Ευρωπαίους, 
χρειαζόμαστε επίσης ένα τεράστιο δίκτυο σημείων φόρτι-
σης και σταθμών ανεφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ, σε 
συνδυασμό με οικονομικά βιώσιμα κίνητρα. «
Ως εκ τούτου, η ACEA ζητά την υποστήριξη από τα εθνικά 
σχέδια αποκατάστασης COVID που θα διοχετεύονται σε 
αυτές τις περιοχές, ενθαρρύνοντας τη ζήτηση για εναλ-
λακτικά αυτοκίνητα, φορτηγά, φορτηγά και λεωφορεία. 
Αυτό θα ενισχύσει την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώ-
πης καθώς και τις φιλοδοξίες της για το κλίμα.
Ο Χένρικ Χένρικσον, Διευθύνων Σύμβουλος της Scania 

και πρόεδρος του Εμπορικού Συμβουλίου Οχημάτων της 
ACEA πρόσθεσε: «Η βιομηχανία μας έχει δεσμευτεί πλή-
ρως για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ουδέτερες 
από άνθρακα έως το 2050 το αργότερο. Αυτό θα φέρει 
ριζικές αλλαγές για τη βιομηχανία αυτοκινήτων, καθώς 
και ολόκληρη την αλυσίδα αξίας στις μεταφορές και την 
εφοδιαστική. Είμαστε έτοιμοι να οδηγήσουμε αυτόν τον 
μετασχηματισμό. «
«Οι κατασκευαστές επενδύουν σε σημαντικό αριθμό 
φορτηγών μηδενικών εκπομπών που θα κυκλοφορή-
σουν στην αγορά τα επόμενα χρόνια. Αυτό που πρέπει 
να κάνουν τα κράτη μέλη τώρα είναι να ταιριάξουν με το 
επίπεδο δέσμευσής μας αναπτύσσοντας ένα δίκτυο σταθ-
μών φόρτισης κατάλληλων για φορτηγά », προέτρεψε ο 
Χένρικσον. «Υποστηριζόμενο από ένα πλήρως συνεκτικό 
πλαίσιο πολιτικής, καθιστώντας τα φορτηγά χαμηλών και 
μηδενικών εκπομπών την καλύτερη επιλογή για τους με-
ταφορείς, μπορούμε να το κάνουμε αυτό επιτυχές και να 
μετατρέψουμε τις μνημειακές προκλήσεις που αντιμετω-
πίζουμε σήμερα σε νέες ευκαιρίες».

ΗΠΑ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ 11 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ GooGle 
Κατηγορώντας την για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙξΗ ΖΗΤΗΣΕ Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΙΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, AcG

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥξΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

Πόσο συχνά παρκάρουμε παράνομα; Προτιμάμε να οδη-
γούμε σε λεωφορειόδρομους ή λωρίδες έκτακτης ανά-
γκης; Συμμορφωνόμαστε με τα όρια ταχύτητας; Πορτοκα-
λί φανάρι! Τι κάνουμε συνήθως; Οι άντρες ή οι γυναίκες 
παραβιάζουν συχνότερα τον ΚΟΚ; Απαντήσεις στα ερω-
τήματα δίνει πρόσφατη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου 
Δημόσιας Υγείας, ACG που θα παρουσιαστεί την σήμερα 
στις 19.00 σε εκδήλωση με θέμα, «Tο πρόβλημα των τρο-
χαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα. Έρευνα συμπεριφοράς 
οδηγών οχημάτων στην Ελλάδα 2020».
Πρόκειται –αναφέρει το ΑΠΕ- για την δεύτερη διαδικτυα-
κή εκδήλωση του ΣΤ’ Κύκλου Διαλέξεων του Ινστιτούτου 
Δημόσιας Υγείας, ACG. 
Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικο-

νόμου και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, 
ACG, Παναγιώτης Μπεχράκης, θα αναφερθούν στο πρό-
βλημα των τροχαίων ατυχημάτων, το οποίο κατατάσσει 
την Ελλάδα πολύ χαμηλά στον ευρωπαϊκό χάρτη οδικής 
ασφάλειας. Οι εισηγητές θα παρουσιάσουν τα τρέχοντα 
στοιχεία για τη χώρα μας και θα εξετάσουν τη συμπερι-
φορά οδηγών και πεζών που συνδέεται με τα ατυχήματα, 
με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη μείωσή 
τους.
Με στοιχεία που αφορούν στη συμμόρφωση με τον Κώδι-
κα Οδικής Κυκλοφορίας, τη χρήση προστατευτικής ζώνης 
και κράνους, την κατανάλωση αλκοόλ, την ταυτόχρονη 
χρήση του κινητού τηλεφώνου, ακόμα και το φύλο των 
οδηγών, θα δοθεί έμφαση στη σημασία της πρόληψης 

από τον κάθε ένα πολίτη που χρησιμοποιεί με ασφάλεια 
το οδικό δίκτυο.
Ως θέμα Δημόσιας Υγείας που ευθύνεται για υψηλά ποσο-
στά αναπηρίας και θνησιμότητας στην Ελλάδα, ο πρόε-
δρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), κ. 
Παναγιώτης Αρκουμανέας, θα απευθύνει χαιρετισμό και 
θα αναφερθεί στη θέση του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπισή 
του.
Μπορείτε να παρακολούθησετε την εκδήλωση είτε μέσω 
της σελίδας στο Facebook https://www.facebook.com/
instituteofpublichealthacg είτε μέσω του συνδέσμου 
http://bit.ly/TroxaiaAtiximataIPH21102020
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. 

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 38% 
εμφάνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ 
τους πρώτους εννέα μήνες του 2020. Συγκεκριμένα, οι 
πωλήσεις ανήλθαν σε 30,8 εκατ. ευρώ, έναντι 22,4 εκατ. 
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανάπτυξη του κύ-
κλου εργασιών της Παπουτσάνης είναι αποτέλεσμα των 
υψηλών επιδόσεων που σημείωσε η εταιρεία στις κατη-
γορίες των επώνυμων προϊόντων και των παραγωγών 
για τρίτους ενώ σημαντικά συνέβαλλε και η αύξηση των 
πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για 
την παραγωγή στερεού σαπουνιού. Με το συγκεκριμένο 
τρόπο η εταιρεία κατάφερε να υπερσκελίσει τη μείωση 
των πωλήσεων προς την ξενοδοχειακή αγορά εντός και 
εκτός Ελλάδας.
Η εξαγωγική δραστηριότητα της Παπουτσάνης ενισχύ-
θηκε κατά 38% το εννεάμηνο του 2020 σε σχέση με τους 
πρώτους εννέα μήνες του 2019. Η αξία των εξαγωγών 
ανήλθε σε 14,5 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 47% 
του συνολικού κύκλου εργασιών.
Το 27% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις 
επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, το 9% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή 
αγορά, το 49% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και 
το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.
Συγχρόνως, η εταιρεία, από τις αρχές του δευτέρου τρι-
μήνου του 2020, δραστηριοποιείται στην παραγωγή βι-
οκτόνων και απολυμαντικών με χρήση οινοπνεύματος. 
Διαθέτοντας την παραγωγική ικανότητα και ευελιξία να 

καλύψει άμεσα και στο μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες 
της χώρας, η εταιρεία επεδίωξε και κατάφερε να λάβει 
την έγκριση των αρμοδίων αρχών για την παραγωγή των 
συγκεκριμένων προϊόντων. Η κατηγορία των αντισηπτι-
κών προϊόντων αναπτύσσεται συνεχώς και πλέον αριθμεί 
μία γκάμα με 10 διαφορετικούς κωδικούς σε εύρος μεγε-
θών και συσκευασιών, προκειμένου να ανταποκριθεί σε 
διαφορετικές ανάγκες και περιστάσεις, τόσο σε επίπεδο 
ατομικής χρήσης όσο και για τις ανάγκες βιομηχανικών 
και εταιρικών πελατών, μεγάλων καταστημάτων και ξε-
νοδοχείων. 
Το μικτό κέρδος, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη 
πωλήσεων και τη μείωση του παραγωγικού κόστους, συ-
νέπεια των επενδύσεων που υλοποιεί η εταιρεία, ανήλθε 
(για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε 10,3 εκατ. ευρώ έναντι 
6,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, βελτιωμένο 
κατά 67%. Το μικτό περιθώριο κέρδους εμφάνισε βελτί-
ωση και ανήλθε σε 33,5% έναντι 27,7% το εννεάμηνο του 
2019.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 το εννεά-
μηνο του 2019, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν 
σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2019.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυ-
τικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν 
(για τον Όμιλο και την Εταιρεία) σε κέρδη 6,3 εκατ. έναντι 
κερδών 2,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2019. 
Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων της Παπουτσά-

νης παρουσίασε αύξηση κατά 109% το εννεάμηνο του 
2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 
Κύριος μοχλός ανάπτυξης της κατηγορίας είναι η αυξη-
μένη ζήτηση στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής αλλά και 
αντισηπτικών, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19.
Η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων εμφάνισε 
συρρίκνωση κατά 63% στους πρώτους εννέα μήνες σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, επηρεασμένη 
από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλλε η πανδημία και 
οι οποίες δεν επέτρεψαν στα ξενοδοχεία να λειτουργή-
σουν όπως προγραμμάτιζαν.
Τα προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετι-
κέτα) αναπτύχθηκαν κατά 99% σε σχέση με το εννεάμηνο 
του 2019. Στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων συνέ-
βαλλε η περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενης συνεργασίας 
με πολυεθνική εταιρεία του εξωτερικού όπως και η υλο-
ποίηση νέας συνεργασίας για την παραγωγή σαπώνων, 
επίσης με γερμανική πολυεθνική εταιρεία. Παράλληλα, 
οι πωλήσεις στέρεου σαπουνιού τόσο σε πελάτες εσωτε-
ρικού όσο και σε πελάτες εξωτερικού ήταν ενισχυμένες. 
Συγχρόνως, στην ανάπτυξη της κατηγορίας συνέβαλλε 
και η πώληση αντισηπτικών σε βιομηχανικούς πελάτες 
από την εγχώρια αγορά.
Οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών αναπτύχθηκαν 
κατά 34%. Η διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και η 
γενικότερα αυξημένη ζήτηση, καθώς αποτελεί ενδιάμεσο 
προϊόν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σαπώ-
νων, συνέβαλλαν στην επέκταση των πωλήσεων.
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Το σύστημα δημόσιας υγείας και η διαχείριση της πανδη-
μίας του κορωνοϊού, βρέθηκαν στο επίκεντρο αντιπαρά-
θεσης στη Βουλή, ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Βασίλη 
Κικίλια, και την αντιπολίτευση κατά τη συζήτηση του 
νομοσχεδίου για τη δωρεά ύψους 70 εκ. ευρώ του Κοινω-
φελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης προς το Δημόσιο, 
για την ενίσχυση του ΕΣΥ και την αντιμετώπιση της κρίσης 
της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με δημοσίευμα 
του ΑΠΕ. 
Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Υπέρ της 
αρχής του τάχθηκαν η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και 
ΜεΡΑ25 δήλωσαν «παρών», ενώ η Ελληνική Λύση κατα-
ψήφισε. 
Έντονη ήταν η αντίδραση του Υπουργού Υγείας Βασίλη 
Κικίλια, στις κατηγορίες, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η κυβέρ-
νηση με φωτογραφικές διατάξεις εξυπηρετεί συγκεκριμέ-
να συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα υγείας.
 «Σε αυτούς τους 14 μήνες, η ηγεσία του υπουργείου Υγεί-
ας δεν έδωσε κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσει κανείς 
την ηθική ακεραιότητα της. Ουδέποτε αυτή η ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας και αυτή η κυβέρνηση υπηρέτησαν 
οιοδήποτε συμφέρον. Δεν προχωρήσαμε σε καμία ανά-
θεση, ενώ θα μπορούσαμε να το κάνουμε εν μέσω παν-
δημίας, αλλά αντίθετα όλα έγιναν με διαγωνισμούς. Αν 
έχετε στοιχεία να τα φέρετε στη Βουλή, όχι να λέτε λόγια 
και φανφάρες. Ειδικά σε θέματα αρχής, δεν δέχομαι ούτε 
μύγα στο σπαθί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικί-
λιας.
«Είπατε δεν σηκώνετε μύγα στο σπαθί σας. Αν δεν το 
θέλατε αυτό, θα έπρεπε εξαρχής να ακούσετε τις δικές 
μας εισηγήσεις να υπάρξει διακομματική επιτροπή που 
θα έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στη διαχείριση της 
πανδημίας, για όσα αφορούν αναθέσεις, προσλήψεις προ-
σωπικού και ιεράρχηση των μέτρων. Δεν το είδαμε όμως 
αυτό», αντέτεινε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του 
ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης. 
«Πρέπει να υπάρχει μέτρο στην κριτική που ασκείται από 
την αντιπολίτευση, η οποία κριτική δεν συνάδει με τη γενι-
κή αίσθηση που υπάρχει έξω στην κοινωνία για τον τρόπο 
με τον οποίο έχουμε χειριστεί τα θέματα του κορωνοϊού. 
Προσελήφθησαν με τάχιστες διαδικασίες εν μέσω κορω-
νοϊού και απορροφώνται 6.500 επικουρικοί», υπογράμ-

μισε ο κ. Κικίλιας και πρόσθεσε: «Ποια κομματικοκρατία 
και ποιοι ημέτεροι. Δεν έχουμε αφήσει ούτε έναν άνθρωπο 
να χαθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όποιος και αν τον 
προσέλαβε». 

Ο υπουργός Υγείας απέρριψε αιτιάσεις περί «αποσπασμα-
τικών και μπαλωματικών χειρισμών» για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας του κορωνοϊού λέγοντας χαρακτηρι-
στικά: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλει να πάρει 
ως πρότυπο το ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε με 
ΕΣΠΑ και εν μέσω κρίσης 500 κινητές ομάδες στην πρω-
τοβάθμια φροντίδα, με τις οποίες έχουμε ήδη διεξαγάγει 
350.000 τεστ σε όλη την επικράτεια, δωρεάν, εκεί που 
πρέπει. Η επιτροπή των ειδικών έχει βάλει από την αρχή 
της πανδημίας τις προϋποθέσεις εκείνες, με τις οποίες 
πρέπει να γίνει το testing στα νοσοκομεία μας, στα κέντρα 
υγείας μας, στα εργαστήρια τα πανεπιστημιακά, στα ιδιω-
τικά εργαστήρια και στις κινητές ομάδες. Η χώρα έχει άλλα 
800.000 rapid test από χθές.
   
Στο test PCR ξεκινήσαμε με 800 τεστ την ημέρα και έχουμε 
φτάσει να κάνουμε 20.000 τεστ την ημέρα. Τώρα προφα-
νώς, με το δεύτερο κύμα της πανδημίας, με τεράστια πίε-
ση παγκοσμίως, υπάρχει η δυνατότητα και η ανάγκη να 
εμπλακούν παραπάνω νοσοκομειακές μονάδες και αυτό 
έχει γίνει».  
Τέλος, ο κ. Κικίλιας έδωσε έμφαση στο θέμα του claw back 
στο φάρμακο, τονίζοντας ότι «μετά από 5 χρόνια που αυ-
ξάνεται ραγδαία, φέτος στην Ελλάδα θα υπάρχει μείωση...
Εκεί που καταρρέουν τα συστήματα τα υγειονομικά και τα 

οικονομικά παγκοσμίως και οι δαπάνες αυξάνονται, εμείς 
θα έχουμε μείωση στο claw back στο φάρμακο και εξορ-
θολόγιση των δαπανών του ΕΟΠΥΥ», συμπλήρωσε. 
Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, έκανε λόγο για, «σκανδα-
λώδεις ρυθμίσεις που ευνοούν τον κρατικοδίαιτο τομέα, 
όπως οι αυξήσεις των αριθμών των κλινών σε ιδιωτικές 
ΜΕΘ κατά το δοκούν, και χωρίς να υποχρεώνονται να τις 
στελεχώνουν και με επιπλέον προσωπικό». 
«Το φθηνότερο τεστ κορωνοϊού κοστίζει 75 ευρώ. Προ-
καλεί έντονα ερωτήματα γιατί δεν συνταγογραφούνται 
τα τέστ. Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Θησαυ-
ρίζουν οι κλινικάρχες στην πλάτη των πολιτών. Υπάρχει 
ανάγκη, χθες, προχθές, να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα 
15.000 μόνιμων προσλήψεων. Πόσο πληρωμένη επικοι-
νωνία θα πληρώσετε για να κουκουλώνετε τα προβλήμα-
τα;» ανέφερε.  
Ο κ. Σκουρλέτης, χαρακτήρισε επίσης «μισό βήμα» τις και-
νούργιες ΜΕΘ που εγκαινιάστηκαν χθες στο νοσοκομείο 
Σωτηρία από τον πρωθυπουργό και έγιναν από δωρεά 
της Βουλής, τονίζοντας ότι «για να λειτουργήσουν χρειά-
ζονται και προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού».
Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας 
Ξανθός, χαρακτήρισε θετικό μεν βήμα τις 50 κλίνες ΜΕΘ 
στο νοσοκομείο Σωτηρία, ωστόσο όπως είπε, «έγινε προ-
σπάθεια από τη κυβέρνηση να εργαλειοποιηθεί το θέμα 
για να εξωραϊστούν τα πολλά προβλήματα». Είπε ακόμα 
ότι, «είναι απαράδεκτο από την άνοιξη να έχουν διπλασι-
αστεί τα νοσήλια των ΜΕΘ στον ιδιωτικό τομέα και ταυ-
τόχρονα η κυβέρνηση να ρίχνει τα στάνταρ στελέχωσής 
τους, επιτρέποντάς τους να αυξήσουν τα κρεβάτια κλινών 
χωρίς επιπρόσθετο προσωπικό». 
«Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Σω-
τηρία είναι έτοιμες να υποδεχθούν ασθενείς. Σήμερα 10 
κλίνες ΜΕΘ είναι ήδη διαθέσιμες στο νοσοκομείο», τόνισε 
ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζομάνης, σχολιάζο-
ντας τη κριτική της αντιπολίτευσης, και τόνισε την ανάγκη 
άμεσης στελέχωσης των ΜΕΘ με εξειδικευμένο ιατρικό 
προσωπικό. 

Συνέχεια στη σελ. 14

ΒΟΥΛΗ: ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
Αντιπαράθεση Β. Κικίλια και αντιπολίτευσης για τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού
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«Σε μια εποχή που ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιο-
μηχανίας αναγνωρίζεται διεθνώς ως βασικό στοιχείο για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και οι-
κονομιών, η ανάπτυξη μιας πρωτοπόρας, ανταγωνιστικής, 
ψηφιοποιημένης, καινοτόμας  βιομηχανικής βάσης αποτελεί 
εθνική προτεραιότητα», τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Ιωάννης Κυριακού σε συ-
ναντήσεις εργασίας για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης 
για την προώθηση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στην 
Ελλάδα (Industry 4.0), που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 
16 Οκτωβρίου.
Σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
αναφέρεται ότι το Σχέδιο Δράσης εκπονείται στο πλαίσιο του 
έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχα-
νίας»- Industry 4.0 της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας, με 
σκοπό τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής 
και ενός κατάλληλου Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της 
4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στην Ελλάδα. Χρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανάδοχο του έρ-
γου την εταιρεία PwC και υπεργολάβο την εταιρεία Accenture.
Μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής, 
το έργο βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης του Σχεδίου Δρά-
σης, που περιλαμβάνει οριζόντια μέτρα πολιτικής για τη 
δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις βιομηχανικού 

περιβάλλοντος, τα οποία εστιάζουν στην αναβάθμιση του 
οικοσυστήματος με έμφαση σε συγκεκριμένα πεδία και τεχνο-
λογίες. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει αναλυτικά μέτρα σε τρεις 
τομείς υψηλής προτεραιότητας για την ελληνική βιομηχανία: 
τεχνολογίες ευφυούς μεταποίησης, δομικά υλικά και κυκλική 
οικονομία.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη συνάντηση εργασίας, αντικείμενο 
των συζητήσεων ήταν το Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Βιομηχανίας και ο σχεδι-
ασμός του μοντέλου διακυβέρνησης και επικοινωνίας της. 
Στη δεύτερη συνάντηση εργασίας, έγινε διαβούλευση επί 
των τομέων υψηλής προτεραιότητας που έχουν προκύψει 
από τα προηγούμενα στάδια του έργου: τεχνολογίες ευφυούς 
μεταποίησης, δομικά υλικά και κυκλική οικονομία. Και στις 
δύο συναντήσεις εργασίας αναγνωρίστηκε η σημασία εκπό-
νησης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής σχετικά με 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, ενώ παράλ-
ληλα υπογραμμίσθηκε η σημασία των αποτελεσμάτων του 
συγκεκριμένου έργου. Σε επιμέρους ζητήματα, αναδείχθηκε 
η σημασία της στήριξης σχετικών επενδύσεων στον τομέα 
της μεταποίησης και ειδικά σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, του σχεδιασμού ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, 
καθώς και η ανάγκη ανάπτυξης ενισχυμένων παραγωγικών 
σχέσεων  σε επίπεδο οικοσυστημάτων και αλυσίδων αξίας.
Υπό αυτό το πρίσμα, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός 
πλαισίου συνεχούς διαβούλευσης και επικοινωνίας μεταξύ 

των συμμετεχόντων φορέων επί των θεμάτων τεχνολογικού 
και ψηφιακού μετασχηματισμού της εγχώριας βιομηχανίας.
Στις συναντήσεις συμμετείχαν, εκτός του Ιωάννη Κυριακού, 
ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 
Κωνσταντίνος - Ευάγγελος Αραβώσης, στελέχη από τις γενι-
κές γραμματείες Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Δημόσιων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) και Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων και ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κα-
θώς και στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(γενική γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλού-
στευσης Διαδικασιών) και του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (γενική γραμματεία  Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων).

Από την πλευρά της βιομηχανίας, στις συναντήσεις συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομη-
χανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), 
της Ελληνικής Παραγωγής-Συμβούλιο Βιομηχανιών για την 
Ανάπτυξη, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), της Ελληνικής Εταιρείας Αξι-
οποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και της Ελληνικής Ένωσης 
Αλουμινίου.Στις συναντήσεις, συμμετείχαν επίσης στελέχη 
και εμπειρογνώμονες της γενικής διεύθυνσης Στήριξης Διαρ-
θρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG 
Reform) και του αναδόχου του έργου (PwC/Accenture).

Συνέχεια από τη σελ. 13

Απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ 
Ανδρέα Λοβέρδο, που επανέφερε την πρόταση του κόμμα-
τός του για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, 
όλων όσων είναι στη πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού, ο κ. Κοντοζαμάνης ανέφερε ότι το 
υπουργείο περιμένει το πόρισμα της ειδικής επιτροπής για να 
το εξετάσει. 
Σκληρή κριτική στη κυβέρνηση άσκησε και το ΚΚΕ, με τον κοι-
νοβουλευτικό του εκπρόσωπο Νίκο Καραθανασόπουλο να 
τονίζει ότι η κυβέρνηση διαλύει το δημόσιο σύστημα υγείας 
υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων, ενώ κατηγόρησε, τόσο 
το ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το ΚΙΝΑΛ, ότι υπηρετούν την ίδια νεοφι-
λελεύθερη πολιτική.
Επικριτικοί για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε ότι αφορά 
την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος, ήταν και οι ειση-
γήτριες, της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, και του 
ΜεΡΑ25, Αγγελική Αδαμοπούλου.

«Το νομοσχέδιο αυτό, έρχεται να κάνει τις παρεμβάσεις του 
περαιτέρω στη διευκόλυνση των πολιτών, στην εξυπηρέτησή 
τους, στη στήριξή τους, στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
υγείας, στην αξιολόγηση των μονάδων υγείας, στην περαι-
τέρω ενδυνάμωσή τους», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας 
και κατέληξε: :«Είμαστε πάντα ανοιχτοί στην όποια κριτική, 
Βλέποντας την εικόνα η οποία υπάρχει παγκοσμίως για τον 
τρόπο που άλλες πολύ ισχυρές, πλούσιες χώρες, κραταιά 
υγειονομικά συστήματα έχουν αντιμετωπίσει τον Covid19 και 
συγκρίνοντάς την με την Ελλάδα και πώς τα έχει καταφέρει το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αυτούς τους ήρωες της διπλανής 
πόρτας, γιατρούς, νοσηλευτές, καθαρίστριες, τραπεζοκόμους 
και όλο το προσωπικό, έχω να πω ότι είμαι και είμαστε πάρα 
πολύ υπερήφανοι για τη μέχρι τώρα προσπάθειά μας». 
Τροπολογίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την 
πανδημία και τον «Ιανό» 
Στο νομοσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί και υπερψηφιστεί κατά 
πλειοψηφία τροπολογίες που προβλέπουν μεταξύ άλλων: 
 - Ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

υποψήφιους διδάκτορες, με την υποχρέωση υποστήριξης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτι-
κού έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου 
κύκλου των Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
- Καθορίζονται τα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών 
που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες και σε ζωτικό 
κεφάλαιο από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός», κατά το 
διάστημα από 17/9/2020 έως 20/9/2020. Σύμφωνα με τη 
ρύθμιση, ορίζεται - κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας 
- το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο, στο 100% 
της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής που ζημιώθηκε. 
Παράλληλα επαναπροσδιορίζεται το αντικείμενο κάλυψης 
των ζημιών στο σύνολο των στοιχείων ενεργητικού των 
επιχειρήσεων των σχετικών δικαιούχων, αντί σε μέρος αυτών 
όπως ίσχυε σήμερα. 
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής καταβολής 
στον ΕΛΓΑ πέραν της επιχορήγησης του τρέχοντος έτους, και 
των ετήσιων επιχορηγήσεων των ετών 2018 και 2019 σε πε-
ρίπτωση μη καταβολής τους μέχρι σήμερα. 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ: ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΑΠΟ ΤΟ  ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
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Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη 
και τον Δήμαρχο Μεγαρέων Γ. Σταμούλη, Προγραμματι-
κή Σύμβαση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάστα-
ση ζημιών που έχουν προκληθεί από ακραία πλημμυρι-
κά φαινόμενα στην Κινέτα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 
Γ. Πατούλης: «Με τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής 
υλοποιείται ένα μεγάλο έργο αποκατάστασης των ζημι-
ών που έχουν προκληθεί στην Κινέτα. Με συγκεκριμένα 
έργα και πράξεις συμβάλλουμε στη σημαντική, οικονο-
μική, κοινωνική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της 
περιοχής».
Στα 3.550.000 ευρώ ανέρχεται το ύψος της Προγραμμα-
τικής Σύμβασης που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρ-
χη Αττικής Γ. Πατούλης με τον Δήμαρχο Μεγαρέων Γ. 
Σταμούλη και αφορά σε σημαντικά έργα υποδομών και 
αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Κινέτας το οποίο 

είχε υποστεί τεράστιες καταστροφές από την εκδήλωση 
ακραίων πλημμυρικών φαινομένων στα τέλη του 2019. 
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας 
Αττικής και η εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε 28 μή-
νες. Στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης πα-
ρόντες ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Δ. Αττικής Λ. 
Κοσμόπουλος και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής Α. Καλογερόπουλος. 
Κατά τη διάρκεια της υπογραφής ο Περιφερειάρχης Γ. 
Πατούλης ζήτησε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και 
τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη να προχωρήσουν το 
ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες και τόνισε ότι όλο αυτό 
το διάστημα, ο ίδιος προσωπικά είχε αναλάβει σειρά 
πρωτοβουλιών προκειμένου να ξεπεραστούν γραφειο-
κρατικά εμπόδια και προβλήματα. 
«Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο το οποίο, όχι μόνο θα 
αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν σε υπο-

δομές και το οδικό δίκτυο από τα πλημμυρικά φαινό-
μενα, αλλά θα αλλάξει και την Κινέτα, καθώς στη προ-
γραμματική σύμβαση υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη 
διασφάλιση της ανάπλασης του οικισμού. Τα έργα που 
θα υλοποιηθούν θα συμβάλλουν στη σημαντική, οικο-
νομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της 
περιοχής. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας συνεργαζόμαστε 
στενά με τους δήμους της Αττικής για την αποκατάσταση 
ζημιών που έχουν προκληθεί από φυσικές καταστροφές 
και τη γρήγορη επαναφορά των περιοχών που έχουν 
πληγεί στην κανονικότητα». 
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Γ. Σταμούλης, ευχαρί-
στησε τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη για την έμπρακτη 
συμβολή του στην ανασυγκρότηση της ευρύτερης πε-
ριοχής των Μεγάρων και ιδιαίτερα της Κινέτας, η οποία 
τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές 
από πλημμύρες και πυρκαγιές. 

Η δημόσια υγεία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα 
χρηματοδότησης της ΕΕ για τους Ευρωπαίους πολίτες, οι 
οποίοι φοβούνται επίσης σοβαρές επιπτώσεις στην οικο-
νομική τους κατάσταση λόγω της πανδημίας και τάσσο-
νται υπέρ της αύξησης των αρμοδιοτήτων της ΕΕ για την 
αντιμετώπισή της, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι Ευρωπαίοι δείχνουν επίσης αυξημένη ευαισθησία για 
το κράτος δικαίου και επιθυμούν τη σύνδεση των πό-
ρων από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό προς τα κράτη 
μέλη, με τον σεβασμό των δημοκρατικών θεσμών.
Oκτώ στους δέκα Ευρωπαίους πολίτες στηρίζουν την 
ιδέα ότι θα πρέπει να παρέχονται πόροι από τον ευρω-
παϊκό προϋπολογισμό στα κράτη μέλη, μόνο υπό την 
προϋπόθεση της εφαρμογής των αρχών του κράτους 
δικαίου και της δημοκρατίας από την εκάστοτε εθνική 
κυβέρνηση. 
Σύμφωνα με την έρευνα, το 77% των Ευρωπαίων ζητά 
σύνδεση των κονδυλίων της ΕΕ με τον σεβασμό του 
κράτους δικαίου, ενώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο τα 
ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 82% και 89% αντίστοιχα.
Το 54% των Ευρωπαίων πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ πρέπει 
να έχει στη διάθεσή της περισσότερα οικονομικά μέσα 
για να ξεπεράσει τις συνέπειες της πανδημίας του κορω-
νοϊού. Η Κύπρος (81%) και η Ελλάδα (79%) βρίσκονται 

στις δύο πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας.
   Σχετικά με τους τομείς πολιτικής στους οποίους θα πρέ-
πει να δαπανηθεί ο δυνητικά διευρυμένος προϋπολογι-
σμός της ΕΕ, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες 
(54%) δηλώνουν ότι η δημόσια υγεία θα πρέπει να απο-
τελεί προτεραιότητα, ακολουθούμενη από την οικονομι-
κή ανάκαμψη και τις νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις 
(42%), την κλιματική αλλαγή και την προστασία του 
περιβάλλοντος (37%), καθώς και την απασχόληση και 
τις κοινωνικές υποθέσεις (35%).  
Σε επίπεδο ΕΕ, η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον 
έχουν αντικαταστήσει την απασχόληση στις 3 κορυφαίες 
χρηματοδοτικές προτεραιότητες σε σύγκριση με την πιο 
πρόσφατη έρευνα του Ιουνίου 2020.
Η δημόσια υγεία αποτελεί την κορυφαία χρηματοδοτική 
προτεραιότητα για συμμετέχοντες σε 18 χώρες, συμπε-
ριλαμβανομένης της Ελλάδας (69%) και της Κύπρου 
(67%). Η Εσθονία, η Λετονία και η Τσεχία θέτουν την 
οικονομική ανάκαμψη ως πρώτη προτεραιότητα, ενώ 
στην Αυστρία, τη Δανία και τη Γερμανία οι πολίτες εκ-
φράστηκαν περισσότερο υπέρ της καταπολέμησης της 
κλιματικής αλλαγής. Στην Κροατία, τη Σλοβακία και τη 
Φινλανδία, οι ερωτηθέντες θέτουν την απασχόληση και 
τις κοινωνικές υποθέσεις ως κορυφαία προτεραιότητα.
Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, είτε φοβάται τον άμεσο αντί-
κτυπο της πανδημίας στην προσωπική τους οικονομική 
κατάσταση, είτε τον έχει ήδη υποστεί: το 39% των συμ-
μετεχόντων δηλώνουν ότι η κρίση της COVID-19 έχει 
ήδη επηρεάσει το προσωπικό τους εισόδημα, ενώ άλλο 
ένα 27% αναμένει τις επιπτώσεις της στο μέλλον. Μόνο 
το 27% των συμμετεχόντων στην έρευνα περιμένει ότι 
η κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πανδημία δεν θα 
έχει αντίκτυπο στο προσωπικό τους εισόδημα, ενώ στην 
Κύπρο και στην Ελλάδα, μόλις 9% και 10% αντίστοιχα 
δηλώνει ότι δεν θα επηρεαστεί το εισόδημά τους από την 
πανδημία. Η Κύπρος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμ-
μετεχόντων που απάντησε ότι το εισόδημά τους έχει ήδη 
επηρεαστεί (57%), ακολουθούμενη από την Ελλάδα, την 
Ισπανία και τη Ρουμανία (55%).
Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (66%) συμφωνούν ότι η 
ΕΕ θα πρέπει να έχει περισσότερες αρμοδιότητες για την 
αντιμετώπιση κρίσεων όπως η πανδημία του κορωνο-
ϊού, με την Κύπρο (82%) και την Ελλάδα (77%) να είναι 
σημαντικά πάνω από το μέσο όρο. 
Η δημοσίευση ολόκληρης της έκθεσης για την παρούσα 
έρευνα, συμπεριλαμβανομένου των πρωτογενών δεδο-
μένων, έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Νοεμβρίου 
2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Για την αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες στην Κινέτα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
Αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για τους Ευρωπαίους, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

16

«Μέχρι το 2030 στην Ελλάδα εκτιμώ ότι στα τρία αυ-
τοκίνητα θα είναι ένα ηλεκτρικό, ένα βενζινοκίνητο και 
ένα πετρελαιοκίνητο». Αυτό τονίζει –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγών 
Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, Δημήτρης Πάτσιος, ο 
οποίος δηλώνει αισιόδοξος ότι η αγορά μετά τον κο-
ρωνοϊό θα βρει το βηματισμό της και οι πωλήσεις θα 
αρχίζουν και πάλι να καταγράφουν άνοδο. 
«Το πρόγραμμα «κινούμαι ηλεκτρικά», το οποίο έχει 
τεθεί σε εφαρμογή έχει μεγάλη ανταπόκριση. Ήδη 
500 ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν επιδοτηθεί για να 
κυκλοφορήσουν. Εκτιμούμε ως ΣΕΑΑ ότι φέτος θα 
υπερβούμε τα 1.000 και θα φθάσουμε τελικά τα 1.500 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ του χρόνου το 2,5-3% των 
συνολικών πωλήσεων θα αφορά ηλεκτρικά αυτοκίνη-
τα. Η ΕΕ έχει θέσει τα όρια εκπομπών των ρύπων, αλλά 
και τα μεγάλα ποσοστά μείωσης του διοξειδίου του 
άνθρακα και των μικροσωματιδίων. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα η ηλεκτροκίνηση να αποτελεί την μόνη λύση. 
Για να μειωθούν οι ρύποι και να φθάσουμε στα όρια 
της ΕΕ θα πρέπει στις πωλήσεις καινούριων οχημάτων 
τουλάχιστον ένα στα τρία να είναι ηλεκτρικό», τόνισε 
στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Πρακτορείο FM 104,9 
ο κ. Πάτσιος. 
Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι ένα κομμάτι που 
απασχολεί ιδιαίτερα τον ΣΕΑΑ. «Δυστυχώς η ρύπανση 
δεν έχει περιοριστεί σε ορισμένες πόλεις της Ευρώπης. 
Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι από αυτές. Άλλες πό-
λεις έχουν λάβει μέτρα και έχουν βελτιώσει την ποιό-
τητα του αέρα που αναπνέουν. Δυστυχώς στην Ελλάδα 
έχουμε διοξείδια του αζώτου και μικροσωματίδια που 
επιβαρύνουν την υγεία των πολιτών με αποτέλεσμα να 
έχουμε πολλούς θανάτους που οφείλονται αποκλει-
στικά στην ρύπανση. Δυστυχώς ο Έλληνας πολίτης 
της πόλης δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό που αναπνέει 
σχετίζεται άμεσα με την υγεία του με αποτέλεσμα να 
μειώνεται το προσδόκιμο ζωής. Τα παιδιά αναπνέουν 
ταχύτερα και έτσι γίνονται αποδέκτες μεγαλύτερης ρύ-
πανσης του αέρα. Στην Ελλάδα δεν συμπαθούμε την 
άποψη ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Δεν υπάρχουν απο-
θαρρυντικά μέτρα για αυτόν που ρυπαίνει. Στα παλιά 

αυτοκίνητα δεν υπάρχει κανένα αντικίνητρο για να μην 
μπορεί να κυκλοφορεί κανείς στις πόλεις. Αυτός είναι 
και ο κύριος λόγος που οι πόλεις μας κατακλύζονται 
από παλιά οχήματα. Η μέση ηλικία των επιβατικών 
είναι 16 έτη, 20 έτη για τα φορτηγά. Δηλαδή τα μισά 
μας φορτηγά είναι ηλικίας άνω των 20 ετών, με απο-
τέλεσμα να εκπέμπουν ρύπους που επιβαρύνουν το 
περιβάλλον και την ατμόσφαιρα στην οποία ζούμε», 
τονίζει ο κ. Πάτσιος. 

Ο ίδιος πάντως προτείνει ότι «πρέπει να λειτουργούν 
σωστά τα ΚΤΕΟ. Επίσης σήμερα υπάρχει αποχή κοντά 
στο 30% των αυτοκινήτων. Ο δακτύλιος από την άλλη 
είναι σημαντικό μέτρο. Σε αυτόν πρέπει να μπαίνουν 
τα καθαρά αυτοκίνητα. Αυτή την στιγμή ο Αθηναίος 
κρατάει δύο αυτοκίνητα για να μπαίνει κάθε μέρα στο 
δακτύλιο. Άρα το μέτρο του δακτυλίου με αυτό τον 
τρόπο έχει εξουδετερωθεί. Τα αστικά διόδια δεν είναι 
κακή λύση. Ισχύει σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο 
με καλά αποτελέσματα. Όμως δεν επιτρέπουν τα εισο-
δήματά μας να υποστούν και άλλη μείωση για επιπλέ-
ον κόστος μετακίνησης. Το να υπήρχε όμως ένα μικρό 
αντίτιμο για την είσοδο στο κέντρο δεν είναι κακή ιδέα. 
Αρκεί να είναι μικρό. Δεν είναι κακή ιδέα το κράτος να 
μου έλεγε δώσε μου 100 ευρώ τον χρόνο για να μπαί-
νεις στο δακτύλιο». 
Σχολιάζοντας τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που τα 

προηγούμενα έτη έμπαιναν ανεξέλικτα στην ελληνική 
αγορά με γυρισμένα χιλιόμετρα ο κ. Πάτσιος επισήμα-
νε πως: «ο Έλληνας στα μεταχειρισμένα δεν είναι τόσο 
καλά εκπαιδευμένος. Στην Ευρώπη ένα αυτοκίνητο 
στην πενταετία με 100.000 χιλιόμετρα έχει διπλάσια 
αξία από ένα ίδιο όχημα με 200.000 χιλιόμετρα. Ένα 
πολυταξιδεμένο όχημα πουλιέται στην Ευρώπη για ένα 
κομμάτι ψωμί. Αυτό το αυτοκίνητο μας προσφέρεται 
στην Ελλάδα με τα μισά χιλιόμετρα και το βλέπουμε 
εμείς ως μια ευκαιρία για αγορά. Δεν γίνεται και καλό 
και φθηνό. Με το αυτοκίνητό μας μεταφέρουμε τον 
εαυτό μας και την οικογένειά μας και θα πρέπει να 
προσφέρει ασφάλεια. Αν ένα αυτοκίνητο έχει άλλα 
χιλιόμετρα, απαιτεί άλλη συντήρηση που δεν γνωρί-
ζουμε, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε ένα πιο καινούριο. 
Συνεπώς τίθεται θέμα ασφάλειας. Αν πάρουμε ένα 
καινούριο αυτοκίνητο, για πέντε χρόνια θα ξέρουμε τι 
έχουμε και ότι δεν θα χρειαστεί να του κάνουμε σημα-
ντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα ανάρτηση. 
Στο τέλος ίσως μας συμφέρει να έχουμε ένα καινούριο 
αυτοκίνητο. Αν θέλουμε να πάρουμε μεταχειρισμένο, 
τότε ας εντοπίσουμε έναν ιδιώτη ιδιοκτήτη που έχει 
σεβαστεί το αυτοκίνητό του και το έχει προσέξει ή έναν 
καλό έμπορο που έχει δείξει την αξία και την φερεγγυ-
ότητά του». 
Τέλος κάνοντας μια πρόβλεψη των πωλήσεων για το 
2020 ο γενικός διευθυντής του ΣΕΑΑ βλέπει πως «η 
αγορά θα σταματήσει στις 85.000. Από τον Ιούλιο και 
μετά οι πωλήσεις είναι καλύτερες από πέρσι. Ο Σεπτέμ-
βριος κινήθηκε καλά. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε 
μπει σε μια λογική προόδου. Η αγορά αυτοκινήτου άρ-
χισε να ανακάμπτει με μια μέση ετήσια αύξηση 13-14% 
, η οποία αυτή την στιγμή αναστέλλεται λόγω κορω-
νοϊού. Το 30% των πωλήσεων μας που ήταν τα ενοι-
κιαζόμενα αυτοκίνητα μηδενίστηκε λόγω τουρισμού. 
Η ελληνική αγορά θα επιστρέψει ξανά και θα δούμε 
πωλήσεις, όπως και να κατεβαίνει η μέση ηλικία των 
αυτοκινήτων στα 12 έτη από τα 16 που είναι σήμερα. 
Περιμένουμε από τους πολιτικούς μας να ενθαρρύνουν 
για την αγορά καινούριου αυτοκινήτου και να απο-
θαρρύνουν τους κατόχους παλιών οχημάτων». 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Ένα βενζινοκίνητο και ένα πετρελαιοκίνητο, σύμφωνα με τον Δ. Πάτσιο  
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Η ΕΚΠΟΙΖΩ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Κατανα-
λωτών-ΠΟΜΕΚ «Η Παρέμβαση» δηλώνουν ικανοποιημένες 
από την απόφαση για την κατάργηση της χρέωσης ενός ευρώ 
για την έκδοση έντυπων λογαριασμών της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα,  σε ανακοίνωσή τους που δημοσιεύει το ΑΠΕ, 
οι οργανώσεις των καταναλωτών αναφέρουν ότι είχαν γίνει 
αποδέκτες πλήθους καταγγελιών/διαμαρτυριών από κατανα-
λωτές, λόγω της επιβολής από τη ΔΕΗ της χρέωσης ενός ευρώ 
(συν 24% ΦΠΑ) στους πελάτες της για την έκδοση και αποστολή 
των έγχαρτων λογαριασμών της, η οποία είχε τεθεί σε εφαρμο-
γή από 1/12/2018, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ της και 
ίσχυε έως 23/03/2020.
Η ενέργεια αυτή της ΔΕΗ, όπως είχε επισημανθεί με προηγού-
μενες επιστολές της ΕΚΠΟΙΖΩ και της ΠΟΜΕΚ, ήταν παράνομη 
καταχρηστική και αντισυμβατική, διότι αποτελεί βασική συμβα-
τική υποχρέωση του προμηθευτή η ατελώς αποστολή έγχαρ-
του λογαριασμού. Η μετακύλιση στον καταναλωτή χρεώσεων 
για υπηρεσίες, που δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας παρέχο-
νται υποχρεωτικώς χωρίς επιβάρυνση, παραβιάζει πολλαπλώς 
τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, καθώς και 

τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επίσης, είχε 
επισημανθεί ότι με την εν λόγω χρέωση αγνοούνται και τιμω-
ρούνται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες συχνά είναι 
και οικονομικά ασθενέστερες, καθ’ ότι στερούνται απολύτως της 
δυνατότητας πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Στη σημερινή ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ΔΕΗ μέσω των 
ευνοϊκών μέτρων που ανακοίνωσε λόγω της πανδημίας από 
23/04/2020 είχε προβεί στην αναστολή της εν λόγω χρέωσης 
έως 30/09/2020. 
Η ΕΚΠΟΙΖΩ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Κατανα-
λωτών ΠΟΜΕΚ «Η Παρέμβαση» είχαν αποστείλει νέα επιστολή 
στη ΔΕΗ (24/04/2020) στην οποία είχαν επισημάνει ότι, θεω-
ρούν επιβεβλημένη την κατάργησή της και μετά την πάροδο 
της ανωτέρου περιόδου για τους λόγους που και στο παρελθόν 
μέσω επιστολής τους είχαν ρητά αναφέρει. Στην απαντητική της 
επιστολή η ΔΕΗ ανέφερε ότι, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο 
αντικατάστασης του μέτρου της χρέωσης του ενός ευρώ με 
άλλα ισοδύναμα μέτρα, στα πλαίσια της νέας τιμολογιακής πο-
λιτικής της το δεύτερο εξάμηνο του 2020.
Πράγματι, όπως σημειώνουν οι δύο οργανώσεις, η ΔΕΗ προέ-

βη, από 1/10/2020, στην κατάργηση της εν λόγω χρέωσης και 
επιπροσθέτως προχώρησε, από 1/10/2020 έως 31/12/2020, 
τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους οικιακούς πελάτες, 
που λαμβάνουν ηλεκτρονικά τον λογαριασμό τους, στην έκ-
πτωση 10 ευρώ για τους διμηνιαίους λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος και 5 ευρώ για τους μηνιαίους, η οποία αποτελεί μέρος 
των νέων μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης που ανακοίνωσε 
πρόσφατα λόγω της πανδημίας του Covid-19.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Κατανα-
λωτών ΠΟΜΕΚ «Η Παρέμβαση» θεωρούν ότι, το συγκεκριμένο 
μέτρο αποτελεί τη βάση για την ορθολογικότερη μετάβαση σε 
καθεστώς ηλεκτρονικών πληρωμών, έτσι ώστε να:
-  παρέχονται ατελώς οι έγχαρτοι λογαριασμοί κατά τα οριζόμε-
να στη νομοθεσία
 -  προστατεύονται οι καταναλωτές από δυσανάλογες επιβαρύν-
σεις στους λογαριασμούς ρεύματος 
-  τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις
-  παρέχονται κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών.

Η Eurobank ενημερώνει την πελατεία της ότι τα συστήματά της 
και ειδικά το e banking και m banking (mobile banking) είναι 
ασφαλή και δεν έχουν δεχθεί καμία επίθεση από hackers ή άλ-
λους κακόβουλους χρήστες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Η τράπεζα επίσης εφιστά την προσοχή των πελατών της να 
μην ανοίγουν emails από άγνωστες πηγές και να είναι ιδιαίτερα 
προσεχτικοί σε ποιες σελίδες περιηγούνται στο διαδίκτυο, καθώς 
υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν θύματα υποκλοπής στοιχείων 

μέσα από τη διαδικασία «ψαρέματος» στοιχείων χρηστών.
Η Τράπεζα ουδέποτε έχει ζητήσει, δεν ζητά και δεν θα ζητήσει 
ποτέ τα στοιχεία των πελατών κατ  ́αυτόν τον τρόπο, αναφέρει 
σε ανακοίνωση της.

Διαδικτυακά θα πραγματοποιηθεί φέτος η 17η Διεθνής Έκ-
θεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, σε ένα πρόγραμμα 11 ημερών 
(19-29 Νοεμβρίου), με τη συμμετοχή σημαντικών συγγραφέ-
ων και την ψηφιακή διοργάνωση των προγραμματιζόμενων 
φεστιβάλ, εκδηλώσεων και δράσεων καθώς και των επαγγελ-
ματικών συναντήσεων για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά 
του βιβλίου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. 
«Είναι σταθερή η πεποίθησή μας ότι ο Πολιτισμός και κυρίως 
το βιβλίο οφείλουν να διαδραματίζουν ενισχυτικό ρόλο στη 
συλλογική συνείδηση συμβάλλοντας στην ανάταση μιας κοι-
νωνίας, ιδιαιτέρως όταν αυτή βρίσκεται σε πίεση λόγω των 
ειδικών υγειονομικών συνθηκών» σημειώνει ο Πρόεδρος του 
ΔΣ, Νίκος Α. Κούκης,
Η ΔΕΒΘ διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού 
σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, 
τους Συλλόγους Ελλήνων Εκδοτών και ανεξάρτητους εκδότες, 
και με την υποστήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού. Η 17η διαδικτυακή ΔΕΒΘ συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

Αφιερώματα
Το κεντρικό αφιέρωμα της φετινής διοργάνωσης έχει τίτλο 
«Ο χρόνος στη λογοτεχνία, η λογοτεχνία στο χρόνο» ενώ το 
αφιέρωμα «Ο πλανήτης σε πανδημία και ο ιός της γραφής» 
ξεφυλλίζει νέα βιβλία που γράφονται για το παρελθόν, το πα-
ρόν και το μέλλον των επιδημιών σε μια περίοδο κλιματικών 
αλλαγών. Το αφιέρωμα «Λογοτεχνία και Μνήμη», παίρνει 
αφορμή τις λογοτεχνικές επετείους γέννησης ή θανάτου ση-
μαντικών Ελλήνων συγγραφέων και το «Το ‘21 σήμερα» διε-
ρευνά τη βιβλιοπαραγωγή και το πεδίο της νεότερης έρευνας 
γύρω από την Ελληνική Επανάσταση. Για 5η συνεχή χρονιά 
θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις «Imagine all the people: 
Αφιέρωμα στην προσφυγική εμπειρία». Η παιδική γωνιά 
«τρυπώνει» μέσα στις σχολικές αίθουσες, καθώς ένας από 
τους δυναμικότερους πόλους έλξης της ΔΕΒΘ, η «Παιδική 
και Εφηβική Γωνιά» θα έχει και πρωινό πρόγραμμα ώστε οι 
μαθητές να μπορούν να την παρακολουθήσουν μέσα από τις 
τάξεις. Τέλος, στο πλαίσιο της διοργάνωσης προγραμματίζεται 
σειρά εκδηλώσεων και συναντήσεων για τους επαγγελματίες 
του βιβλίου. Στην ενότητα αυτή εντάσσεται και το ελληνογερ-

μανικό επαγγελματικό πρόγραμμα «Let’s talk». 
   Μεγάλα ονόματα της ξένης λογοτεχνίας 
   Μερικά από τα γνωστά ονόματα που καταγράφονται στον 
μέχρι στιγμής προγραμματισμό της διοργάνωσης είναι ο δι-
ακεκριμένος Αιγύπτιος συγγραφέας Αλάα Αλ Ασουάνι, του 
οποίου το τελευταίο βιβλίο φέρει τον τίτλο «Ανεκπλήρωτη 
Δημοκρατία», ο Γάλλος διεθνολόγος - πανεπιστημιακός, ειδι-
κός σε θέματα Μέσης Ανατολής Ζιλ Κεπέλ (Κλειδάριθμος) με 
πιο πρόσφατο το Βιβλίο του «Έξοδος από το χάος», ο Γάλλος 
καθηγητής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Πολ Βαλερί του 
Μονπελιέ Φρεντί Βινέ (Μεταίχμιο) με πιο πρόσφατο το βιβλίο 
του «Η Μεγάλη Γρίπη του 1918», ο Βρετανός καλλιτέχνης και 
συγγραφέας Τζέιμς Μπριντλ (Μεταίχμιο) με το τελευταίο του 
βιβλίο «Νέα σκοτεινή εποχή: Η Τεχνολογία και το τέλος του 
μέλλοντος» και από τις ίδιες εκδόσεις ο Νίκλας Νατ οχ Νταγκ 
που γεννήθηκε στη Σουηδία και κατάγεται από την παλαιότε-
ρη αριστοκρατική οικογένεια της χώρας με πιο πρόσφατο το 
μυθιστόρημά του «1794: Οι σκοτεινές μέρες της Στοκχόλμης». 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ 
Στους έντυπους λογαριασμούς της ΔΕΗ

euroBANK: ΤΟ e BANKING ΚΑΙ M BANKING ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ 
Και δεν έχουν δεχθεί καμία επίθεση από hackers ή άλλους κακόβουλους χρήστες

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ Η 17Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα ερ-
γασίας της για το 2021, το οποίο έχει ως στόχο να 
καταστήσει την Ευρώπη πιο υγιή, πιο δίκαιη και πιο 
ευημερούσα, επιταχύνοντας παράλληλα τον μακρο-
πρόθεσμο μετασχηματισμό της σε μια πιο πράσινη 
οικονομία, κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή. Το 
πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει νέες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες και στις έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες των 
πολιτικών κατευθύνσεων της Προέδρου von der Leyen 
και αποτελεί συνέχεια της πρώτης ομιλίας της για την 
κατάσταση της Ένωσης. Παράλληλα με την υλοποίη-
ση των προτεραιοτήτων που καθορίζονται σ’ αυτό το 
πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει 
να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαχεί-
ριση της κρίσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
των οικονομιών και των κοινωνιών της Ευρώπης.
Η κ. Ursula von der Leyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Ύψιστη προτεραιότητά 
μας θα εξακολουθήσει να είναι η διάσωση ζωών και 
μέσων διαβίωσης που απειλούνται από την πανδημία 
του κορωνοϊού. Έχουμε ήδη επιτύχει πολλά. Ωστόσο, 
η Ευρώπη δεν έχει βγει ακόμη από την στενωπό και το 
δεύτερο κύμα πλήττει σκληρά ολόκληρη την ήπειρο. 
Πρέπει όλοι μας να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση και 
να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να εξασφα-
λίσει ένα μελλοντικό εμβόλιο για τους Ευρωπαίους και 
να βοηθήσει τις οικονομίες μας να ανακάμψουν, μέσω 
της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.»
Ο κ. Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος Αρμόδιος για τις 
Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, 
δήλωσε: «Διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να 
διαχειριστεί την πανδημία και τον καταστροφικό αντί-
κτυπό της, θα εξακολουθήσουμε να αντλούμε διδάγ-
ματα από την κρίση. Ως εκ τούτου, οι προτεραιότητες 
που καθορίζονται σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας θα 
συμβάλουν όχι μόνο στην ανάκαμψη της Ευρώπης, 
αλλά και στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητά μας – 
μέσω λύσεων ανθεκτικών στις μελλοντικές εξελίξεις 
σε όλους τους τομείς πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό, 
θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
στρατηγικές προβλέψεις, καθώς και τις αρχές μας για 
τη βελτίωση της νομοθεσίας – τεκμηριωμένες και δι-

αφανείς, αποτελεσματικές και κατάλληλες για το μέλ-
λον.»
Υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ
Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 
προβλέπει τη μετάβαση από τη στρατηγική στην επί-
τευξη αποτελεσμάτων και στις έξι πολιτικές προτεραι-
ότητες. Επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα της Επι-
τροπής να ηγηθεί της διττής πράσινης και ψηφιακής 
μετάβασης – μια μοναδική ευκαιρία για έξοδο από την 
επισφαλή κατάσταση που προκάλεσε η κρίση και δημι-
ουργία νέας ζωτικότητας για την Ένωση.
1. Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Για να επιτευχθεί μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη 
έως το 2050, η Επιτροπή θα υποβάλει δέσμη μέτρων 
προσαρμογής στον στόχο 55% για τη μείωση των 
εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030. Η εν 
λόγω δέσμη θα καλύπτει ευρύτερους τομείς πολιτικής 
– από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την προ-
τεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων, καθώς και τη χρήση γης, τη 
φορολογία της ενέργειας, τον επιμερισμό των προσπα-
θειών και την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Ένας 
μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα θα 
συμβάλει στη μείωση του κινδύνου διαρροής άνθρακα 
και θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, 
ενθαρρύνοντας τους εταίρους της ΕΕ να αυξήσουν τις 
φιλοδοξίες τους για το κλίμα. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
προτείνει μέτρα για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, της στρα-
τηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και της στρατηγι-
κής «από το αγρόκτημα στο πιάτο».
2. Μια Ευρώπη προσαρμοσμένη στην ψηφια-
κή εποχή
Για να κάνουμε αυτήν τη δεκαετία την ψηφιακή δε-
καετία της Ευρώπης, η Επιτροπή θα υποβάλει χάρτη 
πορείας με σαφώς καθορισμένους ψηφιακούς στόχους 
για το 2030, σχετικά με τη συνδεσιμότητα, τις δεξιότη-
τες και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Θα δοθεί έμ-
φαση στο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και τη συνδεσι-
μότητα, στην ελευθερία του λόγου, στην ελεύθερη ροή 
δεδομένων και στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η 
Επιτροπή θα νομοθετήσει σε τομείς που καλύπτουν 
την ασφάλεια, την ευθύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα 

και τις πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης που συνδέο-
νται με τα δεδομένα. Στο ίδιο πνεύμα, θα προτείνει μια 
ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα. Οι πρωτοβουλίες 
θα περιλαμβάνουν επίσης επικαιροποίηση της νέας 
βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη, ώστε να 
ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του κορωνοϊού, καθώς 
και νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση των συνθη-
κών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες.
3. Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώ-
πων 
Για να διασφαλιστεί ότι η υγειονομική και οικονομική 
κρίση δεν θα μετατραπεί σε κοινωνική κρίση, η Επι-
τροπή θα προτείνει ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για 
την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοι-
νωνικών δικαιωμάτων, μεριμνώντας ότι κανείς δεν θα 
μείνει πίσω στην ανάκαμψη της Ευρώπης. Η Επιτροπή 
θα παρουσιάσει επίσης μια νέα ευρωπαϊκή εγγύηση 
για τα παιδιά, διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων 
των παιδιών σε βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία και 
η εκπαίδευση. Για τη στήριξη των οικονομιών μας και 
την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένω-
σης, θα αναθεωρήσει το πλαίσιο για τον χειρισμό της 
πτώχευσης τραπεζών της ΕΕ, θα λάβει μέτρα για την 
τόνωση των διασυνοριακών επενδύσεων στην ΕΕ και 
θα εντείνει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσό-
δων από παράνομες δραστηριότητες.
4. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο
Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη διαδραμα-
τίζει τον ζωτικό ρόλο της σε αυτόν τον εύθραυστο 
κόσμο, μεταξύ άλλων αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο 
στην παγκόσμια αντίδραση για να εξασφαλίσει ένα 
ασφαλές και διαθέσιμο εμβόλιο για όλους. Θα προ-
τείνει κοινή ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση της 
συμβολής της ΕΕ σε βασισμένη σε κανόνες πολυμέρεια, 
μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τη Νότια Γειτονία 
μας και μια ανακοίνωση για την Αρκτική. Θα παρου-
σιαστεί επίσης μια νέα στρατηγική προσέγγιση όσον 
αφορά τη στήριξη του αφοπλισμού, της αποστράτευ-
σης και της επανένταξης των πρώην μαχητών. Μια 
ανακοίνωση σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια της 
ΕΕ θα διερευνά νέους τρόπους συνεργασίας με τους 
εταίρους μας και άλλους χορηγούς βοήθειας.
Συνέχεια στη σελ. 19
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Συνέχεια από τη σελ. 18

5. Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας
Ενόψει της νόσου COVID-19, η Επιτροπή θα προτείνει την 
οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, 
ιδίως με την ενίσχυση του ρόλου των υφιστάμενων οργανι-
σμών και τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού για την προ-
ηγμένη βιοϊατρική έρευνα και ανάπτυξη. Για να διατηρηθεί 
και να βελτιωθεί η λειτουργία του, θα προταθεί νέα στρα-
τηγική για το μέλλον του Σένγκεν. Το νέο σύμφωνο για τη 
μετανάστευση και το άσυλο θα συνοδεύεται από σειρά προ-
τεινόμενων μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση, συμπερι-
λαμβανομένης μιας δέσμης για τα «ταλέντα και τις δεξιότη-
τες». Άλλα στοιχεία περιλαμβάνουν ένα σχέδιο δράσης για 
την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, 
καθώς και μια βιώσιμη στρατηγική για τις οικειοθελείς επι-
στροφές και την επανένταξη. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει 
να ενισχύει την Ένωση Ασφάλειας, αντιμετωπίζοντας την 
τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και τις υβριδικές 
απειλές. Θα παρουσιάσει επίσης μια ολοκληρωμένη στρα-
τηγική για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.
6. Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία
Για την οικοδόμηση μιας ένωσης ισότητας, η Επιτροπή 
θα παρουσιάσει νέες στρατηγικές για τα δικαιώματα του 
παιδιού και για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και μια πρό-
ταση για την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο. 
Θα προτείνει επίσης να επεκταθεί ο κατάλογος των «ευ-
ρωεγκλημάτων» ώστε να περιλαμβάνει όλες τις μορφές 
εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους. Η Επιτροπή θα 
προτείνει σαφέστερους κανόνες για τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και θα αναλάβει δράση 

για την προστασία των δημοσιογράφων και της κοινωνίας 
των πολιτών από καταχρηστικές πρακτικές προσφυγής στη 
δικαιοσύνη. Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές 
περιοχές θα προτείνει δράσεις για την αξιοποίηση του πλή-
ρους δυναμικού αυτών των περιοχών.
Δεδομένου του μακροπρόθεσμου και μετασχηματιστικού 
χαρακτήρα των σχεδιαζόμενων πρωτοβουλιών, είναι πιο 
σημαντικό από ποτέ να θεσπίζεται η νομοθεσία με τον πλέον 
δυναμικό τρόπο και με γνώμονα το μέλλον. Η επικείμενη 
ανακοίνωση για τη βελτίωση της νομοθεσίας θα ανανεώσει 
την έμφαση αυτή. Θα επικεντρωθεί στην απλούστευση και 
τη μείωση του φόρτου, ιδίως κατά την εφαρμογή της αρχής 
ότι για κάθε μέτρο που θεσπίζεται ένα άλλο μέτρο θα κα-
ταργείται («One-in, one-out»). Η πλατφόρμα «Έτοιμοι για 
το Μέλλον» (Fit for Future) θα στηρίξει την Επιτροπή στη 
φιλοδοξία αυτή, η οποία θα είναι ιδιαίτερα αναγκαία μετά 
την πανδημία COVID-19. Για την επίτευξη αποτελεσμάτων 
επιτόπου, η Επιτροπή θα εντείνει επίσης τις δραστηριότητες 
προβολής της, όπου η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώ-
πης θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο.
Στο παράρτημα 1 του προγράμματος εργασίας για το 
2021παρατίθεται πλήρης κατάλογος των 44 νέων στόχων 
πολιτικής στο πλαίσιο των έξι πρωταρχικών φιλοδοξιών.
Επόμενα βήματα
Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 είναι 
το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τα συμβουλευτικά όργανα 
της ΕΕ. Η Επιτροπή θα αρχίσει τώρα συζητήσεις με το Κοι-
νοβούλιο και το Συμβούλιο για την κατάρτιση καταλόγου 
κοινών προτεραιοτήτων για τις οποίες οι συννομοθέτες 
συμφωνούν να αναλάβουν ταχεία δράση.

Ιστορικό
Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα 
εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο με τις δρά-
σεις που πρόκειται να αναλάβει τους επόμενους δώδεκα μή-
νες. Το πρόγραμμα εργασίας ενημερώνει το κοινό και τους 
συννομοθέτες σχετικά με τις πολιτικές μας δεσμεύσεις όσον 
αφορά την παρουσίαση νέων πρωτοβουλιών, την απόσυρ-
ση εκκρεμών προτάσεων και την αναθεώρηση της ισχύου-
σας νομοθεσίας της ΕΕ. Δεν καλύπτει τις τρέχουσες εργασίες 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα 
των Συνθηκών και για την επιβολή της ισχύουσας νομοθε-
σίας ούτε τις τακτικές πρωτοβουλίες που εγκρίνει κάθε έτος.
Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 συνδέ-
εται στενά με το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, με το 
μέσο ανάκαμψης «NextGenerationEU» και τον ενισχυμένο 
προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021-2027. Ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διοχετεύσει πρωτοφα-
νείς επιχορηγήσεις και δάνεια ύψους 672,5 δισ. ευρώ κατά 
το κρίσιμο πρώτο έτος ανάκαμψης. Εν τω μεταξύ, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
που καθορίζουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ευθυγραμ-
μισμένες με τους στόχους της πράσινης και της ψηφιακής 
πολιτικής της ΕΕ: με ελάχιστο ποσοστό 37 % των δαπανών 
για την πράσινη μετάβαση και τουλάχιστον 20 % σε σχέ-
ση με την ψηφιακή μετάβαση. Για την αποπληρωμή των 
κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του μέσου 
«NextGenerationEU», η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις 
για νέους ίδιους πόρους, ξεκινώντας με ένα αναθεωρημένο 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, έναν μηχανι-
σμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και ένα ψηφιακό 
τέλος. 

Τον κώδωνα του κινδύνου για το ύψος του δημόσιου χρέ-
ους στις χώρες της Ε.Ε., ως απόρροια των έκτακτων ανα-
γκών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, έκρουσε το 
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (European Fiscal 
Board – EFB), σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής.
Μεταξύ άλλων, ο συμβουλευτικός φορέας της Κομισιόν 
κάλεσε την Ε.Ε. να προχωρήσει σε εκ βάθρων αναθεώρη-
ση των δημοσιονομικών κανόνων, προτού αυτοί τεθούν 
εκ νέου σε εφαρμογή, καθώς τα υπάρχοντα χρέη των χω-
ρών – μελών είναι κατά πολύ υψηλότερα σε σχέση με τα 
απαιτούμενα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Βρυξέλλες έχουν «παγώσει» για το 
2020 -πιθανώς και για το 2021- τους δημοσιονομικούς κα-
νόνες, οι οποίοι προβλέπουν ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμ-

μα έως 3% του ΑΕΠ και δημόσιο χρέος έως 60% του ΑΕΠ.
Η αναστολή ισχύος αποφασίστηκε, σε μια προσπάθεια των 
κρατών-μελών να χρηματοδοτήσουν εκτεταμένα προ-
γράμματα δημοσιονομικής στήριξης, προκειμένου οι εθνι-
κές οικονομίες να εισέλθουν άμεσα σε τροχιά ανάκαμψης 
από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.
«Η ξαφνική και σημαντική επιδείνωση των δημοσιονομι-
κών έχει εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα για την αρτιότητα 
των δημοσιονομικών κανόνων. Θα πρέπει να ευθυγραμμί-
σουμε τους κανόνες με ένα εντελώς νέο, πολύ πιο δύσκολο 
τοπίο στην Ε.Ε.» επισημάνθηκε στην έκθεση της EFB.
«Το να καθορίσουμε την κατεύθυνση, προς την οποία οι 
κανόνες πρέπει να τροποποιηθούν, προφανώς αποτελεί 
μια δύσκολη διαδικασία, αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να 

περιμένει» ανέφερε, από την πλευρά του, ο επικεφαλής του 
Συμβουλίου, Νίελς Τίγκεσεν.
Στο ίδιο μήκος κύματος, την προηγούμενη εβδομάδα, ο Επί-
τροπος Οικονομικών της Ε.Ε., Πάολο Τζεντιλόνι, επεσήμανε 
ότι η Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσει τον ρόλο των δημο-
σιονομικών κανόνων και να βρει τρόπους για το πώς να 
βελτιώσει τον τομέα των δημόσιων επενδύσεων.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, με τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. να 
προβαίνουν σε συνεχείς εκδόσεις νέων ομολόγων, προκει-
μένου να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα στήριξης, το δημόσιο 
χρέος στη Γηραιά Ήπειρο εκτιμάται ότι πολύ σύντομα θα 
προσεγγίσει το 100%, παραβιάζοντας κάθε δημοσιονομικό 
κανόνα.
Με πληροφορίες από Financial Times
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Απώλειες άνω των 2,6 δισ. ευρώ καταγράφηκαν, λόγω 
πανδημίας και lockdown, στον τζίρο των επιχειρήσεων 
στην παροχή καταλύματος και εστίασης το β’ τρίμηνο 
εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, με τη 
μεγαλύτερη πτώση να σημειώνεται στην παροχή καταλυ-
μάτων (1,75 δισ. ευρώ).
 Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής κατα-
λυμάτων, ο κύκλος εργασιών το β’ τρίμηνο 2020 ανήλθε 
σε 104.682.448 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 94,3% 
σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2019, όταν είχε ανέλθει σε 
1.846.435.467 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρή-
θηκε στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου (99,5%), ενώ 
η μικρότερη μείωση (11,7%) καταγράφηκε στην περιφε-
ρειακή ενότητα Φλώρινας.
Για τις επιχειρήσεις του κλάδου με υποχρέωση τήρησης 

διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέ-
σιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον 
Αύγουστο 2020 ανήλθε σε 540.422.134 ευρώ, σημειώνο-
ντας μείωση 58,5% σε σχέση με τον Αύγουστο 2019, οπό-
τε είχε ανέλθει σε 1.301.839.600 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις 
των περιφερειακών ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολι-
κό κύκλο εργασιών το 2019 μεγαλύτερη του 0,5%, η με-
γαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην περιφερειακή ενό-
τητα Σάμου (81,3%), ενώ η μικρότερη μείωση (27,8%) 
καταγράφηκε στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών 
εστίασης, ο κύκλος εργασιών το β’ τρίμηνο 2020 ανήλ-
θε σε 592.729.473 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 59% σε 
σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2019, όταν είχε ανέλθει σε 
1.446.782.662 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρή-
θηκε στην περιφερειακή ενότητα Θήρας (95,6%), ενώ η 

μικρότερη μείωση (33,3%) καταγράφηκε στην περιφερει-
ακή ενότητα Γρεβενών.
Για τις επιχειρήσεις του κλάδου με υποχρέωση τήρησης 
διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέ-
σιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον 
Αύγουστο 2020 ανήλθε σε 124.306.749 ευρώ, σημειώνο-
ντας μείωση 33,6% σε σχέση με τον Αύγουστο 2019, όταν 
είχε ανέλθει σε 187.304.387 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των 
περιφερειακών ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό 
κύκλο εργασιών το 2019 μεγαλύτερη του 0,5%, η μεγα-
λύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην περιφερειακή ενό-
τητα Μυκόνου (68,9%) και η μικρότερη μείωση (1,8%) 
καταγράφηκε στην περιφερειακή ενότητα Ευβοίας. Αντί-
θετα, η μεγαλύτερη αύξηση (25,3%) καταγράφηκε στην 
περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας.

Ένα ακόμα βήμα για τη δημιουργία πολυχώρου πολιτι-
σμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας στο ιστορικό κτίριο 
του κτήματος Ησυχάκη, στην περιοχή Αλικιανός του Δή-
μου Πλατανιά, έγινε χθες καθώς στο δημαρχείο Πλατανιά 
υπογράφηκε η σύμβαση για την ανάθεση των μελετών 
που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση του κτιρί-
ου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Η επιλογή του αναδόχου έγινε μετά από διεθνή δημόσιο 

διαγωνισμό και η σύμβαση που υπογράφηκε αφορά το 
σύνολο των μελετών (Αρχιτεκτονικές, Στατικές, Ηλεκτρο-
μηχανολογικές και Γεωτεχνικές). Θα ακολουθήσει το κυρί-
ως έργο της ανακατασκευής για την επανάχρηση κτιρίου.
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυ-
ρίων ευρώ και ο Δήμος είχε πετύχει την ένταξη του στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρη-
ματικότητα - Καινοτομία ( ΕΠΑνεΚ ) για την προγραμματι-

κή περίοδο 2014-2020.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Πλατανιά Γιάννη 
Μαλανδράκη, « με την παράδοση των μελετών και στη 
συνέχεια της ανακατασκευής του ιστορικού μνημείου, θα 
δημιουργηθεί ένας χώρος για δράσεις πολιτισμού, εκπαί-
δευσης και ψυχαγωγίας». 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΟ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ 

ΧΑΝΙΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΗΣΥΧΑΚΗ

Τη συμμετοχή της σε κοινοπραξία κορυφαίων εταίρων από 
την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση για τη σύσταση Κόμβου 
Ψηφιακής Καινοτομίας της περιφέρειας Αττικής, ανακοίνωσε 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και 
Περιουσίας (υπερταμείο), σε συνέχεια της πρωτοβουλίας να 
δημιουργήσει το Δίκτυο Καινοτομίας των θυγατρικών της. 
Ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές διεθνώς, ο Κόμβος Ψηφια-
κής Καινοτομίας στοχεύει στην εφαρμογή προηγμένων ψηφια-
κών λύσεων για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων αλλά και 
του δημόσιου τομέα, με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο και σύμ-
φωνα με την τάση Βιομηχανία 4.0. Στόχος της ΕΕΣΥΠ παραμένει 
η προώθηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, η ενίσχυση της 
χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών από τους καταναλωτές, καθώς 
και η σύνδεση της καινοτομίας με την σύγχρονη επιχειρηματι-

κότητα. 
Ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας παρουσιάζει μοναδικές ευκαι-
ρίες για τις εταιρείες του υπερταμείου και πολλούς κλάδους της 
οικονομίας που δραστηριοποιούνται, εκτός από την ανάπτυξη 
βασικών ψηφιακών υποδομών (π.χ. για τη συλλογή επιχειρησι-
ακών δεδομένων) ή λύσεων βασικού αυτοματισμού. Προχωρά 
στην πράξη ένα βήμα παραπάνω, στοχεύοντας στην ενσωμά-
τωση της Ψηφιακής Νοημοσύνης σε βιομηχανικές, διοικητικές 
και επιχειρησιακές λειτουργίες μέσω μικρής κλίμακας πεδίων 
δοκιμών ή προσομοιώσεων και της παροχής προηγμένων τε-
χνικών υποδομών και εμπειρογνωμοσύνης στους θεματικούς 
τομείς Ενέργεια και Περιβάλλον, Αλυσίδα Εφοδιασμού και Κινη-
τικότητα, Πολιτισμός και Τουρισμός.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κόμβου, που προβλέπεται να 
εφαρμόσει την ιδέα μιας έξυπνης περιοχής για την Αττική επε-

κτείνοντας την προσέγγιση της Έξυπνης Πόλης, η ΕΕΣΥΠ ανα-
λαμβάνει:
*την εκπροσώπηση των θυγατρικών της και τη δικτύωσή τους 
με το οικοσύστημα καινοτομίας σε περιφερειακό, εθνικό και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο,
*τη συμμετοχή σε σχεδιασμό και δοκιμαστική υλοποίηση λύ-
σεων πριν την επένδυση σε τομείς όπως η παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτροδότησης /ύδρευσης /αποχέτευσης, συγκοινωνιών και 
μεταφορών, εκθέσεων και συνεδρίων, πάρκων τροφίμων, αξι-
οποίησης ακινήτων,
*δράσεις εκπαίδευσης και ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων, 
*την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις πηγές και 
τους τρόπους προσέλκυσης επενδύσεων στους ωφελούμενους 
από τον Κόμβο φορείς.

ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑξΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ   





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 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η  Γ Ι Α  Τ Η  Γ Α Λ Α Ζ Ι Α  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

3 Θαλάσσιες 
Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας
[Marine Renewable 
Energy (MRE)]

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]
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ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 50%
 H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-27                                              21/10/2020

Τις τραγικές οικονομικές συνέπειες της οικονομικής 
κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία και τις μεγά-
λες προκλήσεις των επόμενων μηνών αναδεικνύει ο 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
Βέρνερ Χόγερ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε μέσω 
τηλεδιάσκεψης στην «Κ» και σε έναν μικρό αριθμό άλ-
λων ευρωπαϊκών εφημερίδων, με τη συμμετοχή δύο 
ακόμη κορυφαίων στελεχών της τράπεζας, ο Γερμανός 
πρώην υπουργός Ευρώπης, ο οποίος βρίσκεται στο τι-
μόνι της ΕΤΕπ από το 2012, μιλάει για το «πάγωμα» της 
επενδυτικής δραστηριότητας που επέφερε η κρίση του 
κορωνοϊού, την απειλή μαζικού αφανισμού μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και τον κίνδυνο ο ιδιωτικός τομέ-
ας να χάσει το τρένο της ψηφιακής μετάβασης καθώς 
δίνει τη μάχη της επιβίωσης.
Όπως αναφέρει ο κ. Χόγερ, σύμφωνα με την ετήσια 
έκθεση της τράπεζας για την επενδυτική δραστηρι-
ότητα στην Ευρώπη, που θα δημοσιευθεί σε κάποιες 
εβδομάδες και που ήδη έχει σταλεί στους υπουργούς 
Οικονομικών των κρατών-μελών, το 43% των εται-
ρειών έχει είτε αναβάλει είτε εγκαταλείψει επενδυτικά 
σχέδια που είχε πριν από την πανδημία. Αναμένεται 
μάλιστα περαιτέρω μείωση των ιδιωτικών επενδύσε-
ων κατά 30%-50% εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης. 
«Δυστυχώς, μάλιστα, πολλές εταιρείες μάς είπαν ότι, 
στην αναζήτηση περικοπών στις προγραμματιζόμενες 
επενδύσεις, συχνά οι πρώτες περικοπές αφορούσαν 
έργα ψηφιοποίησης».
«Αυτή είναι η διαφορά με την προηγούμενη κρίση», 
παρατηρεί. «Δεν μιλάμε για άδεια κρατικά ταμεία και 
ευάλωτα κράτη, αλλά για κατά τα άλλα υγιείς εται-
ρείες, που ύστερα από μήνες ελλιπούς ρευστότητας, 
απειλούνται με πτώχευση. Αυτό είναι ένα πεδίο στο 
οποίο μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά, ειδικά για 
τις μικρές και τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, αλλά 
και για κάποιες μεγαλύτερες, ιδιαίτερα στον χώρο της 
Υγείας και της φροντίδας». Ο νέος διευθύνων σύμβου-
λος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (European 
Ιnvestment Fund ή EIF), Αλέν Γκοντάρ, συμπληρώνει: 
«Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των 
πτωχεύσεων φέτος ενδέχεται να αυξηθεί έως και 30% 
σε σύγκριση με πέρυσι».
Αναπόφευκτα, η δραστηριότητα της ΕΤΕπ έχει εστιάσει 
φέτος στην καταπολέμηση της πανδημίας. Συνολικά, 
το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας έχει εγκρίνει 

χρηματοδότηση ύψους 24,9 δις. ευρώ για τη στήριξη 
της οικονομίας τους τελευταίους επτά μήνες. Στο υγει-
ονομικό μέτωπο, ο κ. Χόγερ αναφέρει ειδικά τη στήρι-
ξη που παρέχει η τράπεζα σε ορισμένα από τα πιο προ-
χωρημένα εγχειρήματα ανάπτυξης εμβολίου για την 
COVID-19, όπως είναι η κοινοπραξία της γερμανικής 
BioNTech με την Pfizer και η CureVac. Η ΕΤΕπ, όπως 
λέει, έχει χρηματοδοτήσει 22 εταιρείες με καινοτόμα 
προϊόντα σχετικά με την αντιμετώπιση του νέου κορω-
νοϊού, παρέχοντας συνολικά 700 εκατομμύρια ευρώ.
Μέρος των κονδυλίων αυτών αφορά και την ενίσχυ-
ση της δυνατότητας για άμεση παραγωγή, σε μεγάλη 
κλίμακα, των εμβολίων που αναμένεται να εγκριθούν 
τους επόμενους μήνες. «Ανησυχώ ότι έχουμε εστιάσει 
υπερβολικά στη συναρπαστική πτυχή της έρευνας και 
της ανάπτυξης των εμβολίων και δεν έχουμε δώσει 
αρκετή προσοχή στις τεράστιες ανάγκες διεύρυνσης 
των παραγωγικών δυνατοτήτων που συνεπάγεται η 
παρασκευή των δόσεων που θα χρειαστούν», λέει ο 
πρόεδρος της ΕΤΕπ. «Για τον λόγο αυτόν, καλωσορί-
ζω ένθερμα το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
θέσει το θέμα της παραγωγικής ικανότητας στο επίκε-
ντρο. Πρέπει να μπορέσουμε να περάσουμε ταχύτατα 
στη μαζική παραγωγή, ώστε να καλύψουμε όχι μόνο 
τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, αλλά μέρος της ζήτησης 
στον αναπτυσσόμενο κόσμο».
Επιπλέον, τονίζει την πρόκληση της εμβολιαστικής κά-
λυψης του ευρύτερου παγκόσμιου πληθυσμού: «Ακό-
μη και αν καταφέρουμε, κάποια στιγμή του χρόνου, να 
θέσουμε τον ιό υπό έλεγχο στην Ευρώπη, θα συνεχίσει 
να εξαπλώνεται, καθυστερημένα αλλά επιθετικά, στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο. Οι χώρες δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση, άρα έρχεται 
στο προσκήνιο η αναπτυξιακή βοήθεια», σημειώνει, 
αναφέροντας ότι το σχεδόν 12% των δραστηριο-
τήτων της τράπεζας πέρυσι ήταν εκτός Ε.Ε. και ότι η 
ΕΤΕπ «είναι η μόνη πολυμερής αναπτυξιακή τράπεζα 
την πολιτική της οποίας καθορίζουν αποκλειστικά τα 
κράτη-μέλη της Ενωσης».
Στο επίκεντρο της στήριξης των ευρωπαϊκών επιχειρή-
σεων -ειδικά των μικρομεσαίων- βρίσκεται το Πανευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (ΠΤΕ), μέσω του οποίου, 
με εγγυήσεις 25 δισ. ευρώ από τα κράτη-μέλη, η ΕΤΕπ 
ευελπιστεί να κινητοποιήσει χρηματοδότηση ύψους 
έως και 200 δισ. ευρώ.
Το ΠΤΕ, λέει ο κ. Χόγερ, «είναι πλέον πλήρως ενεργό». 
Την περασμένη εβδομάδα, τα Δ.Σ. της τράπεζας και 
του EIF έδωσαν τις πρώτες εγκρίσεις στο πλαίσιο του 
ΠΤΕ (2,6 δισ. ευρώ για επενδύσεις 11,3 δισ.). Ο κ. Χό-
γερ πάντως τονίζει ότι ο αριθμός των 200 δις. ευρώ 

είναι ο «στόχος-όνειρο» και το κατά πόσον θα προσεγ-
γισθεί θα εξαρτηθεί και από τη διάθεση της ΕΤΕπ (και 
άρα των μετόχων της, που είναι τα κράτη-μέλη) να 
αναλάβει περισσότερο ρίσκο.
Πώς όμως θα διασφαλιστεί ότι η πρωτοβουλία αυτή 
θα βοηθήσει τις χώρες των οποίων ο ιδιωτικός τομέας 
έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη, όπως η Ελλάδα, όπου ο 
δημόσιος τομέας είναι υπερχρεωμένος και ο τραπεζι-
κός κλάδος παραμένει καθηλωμένος από τα βάρη της 
προηγούμενης κρίσης; «Όλη η λογική του ΠΤΕ είναι να 
συμβάλει στους ίσους όρους του ανταγωνισμού εντός 
της Ευρώπης», λέει ο κ. Χόγερ. 
Ο Ζαν Κριστόφ Λαλού, επικεφαλής πιστωτικής πολι-
τικής της τράπεζας, εξηγεί ότι, παρότι δεν υπάρχουν 
ποσοστώσεις ανά κράτος-μέλος, θα δοθεί έμφαση στη 
χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα σε χώρες και 
περιφέρειες που «συνδυάζουν δύο χαρακτηριστικά: 
Πρώτον, έχουν πληγεί δυσανάλογα από την κρίση και, 
δεύτερον, έχουν χαμηλό ΑΕΠ σε σύγκριση με τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο». Στις χώρες αυτές, η τράπεζα «θα 
ωθήσει τους εταίρους της -τον τραπεζικό τομέα για τις 
εγγυήσεις, τους διαχειριστές των funds για τις ενέσεις 
μετοχικών κεφαλαίων για να κινηθούν τα πράγματα με 
τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα».
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, η ΕΤΕπ βρίσκεται 
σε συνομιλίες με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
και τις ελληνικές συστημικές τράπεζες για την παροχή 
χρηματοδότησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω 
του ΠΤΕ. Ανακοινώσεις αναμένονται τους «επόμενους 
μήνες».
Η ηγεσία της ΕΤΕπ δίνει έμφαση στο γεγονός ότι δεν 
υπάρχει ανταγωνιστική σχέση μεταξύ του ΠΤΕ και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, 360 από το 750 
δις. του οποίου αφορούν χαμηλότοκα δάνεια. «Τα 
πρώτα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται 
να εκταμιευθούν στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 
2021 ή το δεύτερο εξάμηνο», επισημαίνει ο κ. Λαλού. 
«Έως τότε, ευελπιστούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
κονδυλίων που θα κινητοποιηθούν από το ΠΤΕ, που 
είναι εργαλείο εκτάκτου ανάγκης, θα έχει αξιοποιηθεί». 
Όπως αναφέρει, η ζήτηση για νέα χρηματοδότηση από 
την ΕΤΕπ, που «πάγωσε εντελώς» την άνοιξη, άρχισε 
να ανακάμπτει από τον Ιούνιο: «Είδαμε ιδιωτικές εται-
ρείες να ζητούν ξανά βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση 
και, σε δεύτερο χρόνο, επανάκαμψη της ζήτησης από 
τον δημόσιο τομέα για μακροπρόθεσμη χρηματοδότη-
ση, για έργα υποδομών».



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

25

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΠΩΣ ΘΑ 
ΔΙΕΥΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 
2021 ΤΑ ΧΡΕΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
protothema.gr

Aντιμέτωποι με μία νέα πραγματικότητα θα βρεθούν από τους 
πρώτους μήνες του 2021 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
που βαρύνονται σήμερα με χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά 
Ταμεία και τράπεζες, ύψους περίπου 234 δισ. ευρώ. Ο νέος 
Πτωχευτικός Νόμος που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή και ανα-
μένεται να τεθεί σε ισχύ από τον ερχόμενο Γενάρη αντικαθιστά 
όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών (υπερχρεω-
μένα νοικοκυριά, προστασία 1ης κατοικίας, εξωδικαστικό 
μηχανισμό κ.λπ.), δίνοντας στους δανειολήπτες τις εξής δύο 
εναλλακτικές: είτε να ρυθμίσουν εξωδικαστικά τις οφειλές 
τους είτε να πτωχεύσουν, επιστρέφοντας μετά από ένα έως 
τρία έτη στην κανονικότητα.
Το protothema.gr παρουσιάζει τα βασικά σημεία του νο-
μοσχεδίου, μετά και το «λίφτινγκ» που έκανε προσφάτως 
ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταικούρας, κατόπιν 
ακρόασης φορέων της αγοράς. 
Εξωδικαστικός Μηχανισμός
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό 
έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότη-
τα εκτός εάν:
α) Τουλάχιστον το 90% των συνολικών οφειλών του είναι σε 
έναν πιστωτή ή το σύνολο των οφειλών του δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 10.000 ευρώ.
β) Έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο 
των πιστωτών του και δεν επικαλείται γεγονότα, από τα οποία 
να προκύπτει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης - 
λόγω μείωσης εισοδημάτων ή αύξησης των δαπανών - σε 
ποσοστό τουλάχιστον 20%. 
Με την υποβολή της αίτησης σε ειδική πλατφόρμα που 
σχεδιάζεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιω-
τικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) ο δανειολήπτης συναινεί στην άρση 
του τραπεζικού και φορολογικού του απορρήτου. Για να 
ξεκινήσει η διαδικασία είναι απαραίτητη η πλειοψηφία των 
χρηματοπιστωτικών φορέων (τράπεζες και servicers). Εάν 
δοθεί το «πράσινο» φως τότε παρέχεται αναστολή κατασχέ-
σεων και πλειστηριασμών και πρόταση ρύθμισης συνολικών 
οφειλών σε έως 240 δόσεις, η οποία προκύπτει από υπολο-
γιστικό εργαλείο (σ.σ. ο καθορισμός του θα προβλέπεται σε 
σχετική υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί το αμέσως 
επόμενο δίμηνο). Εάν δεν υπάρχει οφειλή προς το Δημόσιο, 
τότε τράπεζες και servicers μπορούν να καταθέσουν μία άλλη 
πρόταση, χωρίς το υπολογιστικό εργαλείο. Εναλλακτικά μπο-
ρούν να προβούν και σε διαμεσολάβηση κατόπιν σχετικού 
αιτήματος - εντός 10 ημερών - από πλευράς του δανειολήπτη. 

Η καταγγελία της σύμβασης επέρχεται στην περίπτωση που 
ο τελευταίος καταστεί υπερήμερος, με συνέπεια το συνολικό 
ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά 
είτε την αξία τριών δόσεων είτε την αξία τουλάχιστον του 3% 
του συνολικά οφειλομένου ποσού. 
Επιδότηση καταβολής δόσεων 
Στον νέο Νόμο ορίζεται ότι σε όσους έχουν ρυθμίσει ή δεν 
έχουν καθυστερήσει για χρονικό διάστημα άνω των 90 ημε-
ρών τις οφειλές τους προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο 
και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται επιδότηση για 
πέντε έτη από την ημερομηνία της αίτησης, με το μέγιστο 
ποσό να ορίζεται ως ακολούθως: 
α) Για τον αιτούντα: 70 ευρώ ανά μήνα.
β) Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 
κατά 35 ευρώ τον μήνα. 
γ) Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύ-
ξηση 35 ευρώ τον μήνα.
δ) Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α χορηγείται επι-
πλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο 
τέκνο. 
δ) Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 
210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικο-
κυριού. 
«Η επιδότηση δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα 
όρια: α) ποσοστό 80% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου 
για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια που παρουσίαζαν κα-
θυστέρηση μέχρι 90 ημέρες κατά τον χρόνο υποβολής της 
αίτησης, β) ποσοστό 60% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμέ-
νου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη 
των 90 ημερών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, γ) 
ποσοστό 40% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια 
που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών 
και έχουν επιπλέον καταγγελθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο του 
ενός έτους προ της υποβολής της αίτησης», επισημαίνεται 
χαρακτηριστικά. 
Όσον αφορά στα κριτήρια, ο οφειλέτης πρέπει να πληροί σω-
ρευτικά τα ακόλουθα:
α) Έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό 
μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής ή επικαρπίας σε ακί-
νητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται 
στην Ελλάδα. 
β) Για την εμπράγματη εξασφάλιση της οφειλής έχει εγγραφεί, 
πριν την υποβολή της αίτησης, υποθήκη ή προσημείωση 
υποθήκης σε ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία 
του οφειλέτη. 
γ) Το σύνολο των οφειλών του προς χρηματοδοτικούς φο-
ρείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης είναι τουλά-
χιστον 20.000 ευρώ. 
δ) Το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που εξασφαλίζεται 
με την κύρια κατοικία του οφειλέτη δεν υπερβαίνει το ποσό 
των 135.000 ευρώ προκειμένου για μονοπρόσωπο νοικο-
κυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των 20.000 

ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως του ανώτατου ποσού των 
215.000 ευρώ ανά πιστωτή.
ε) Το δάνειο δεν έχει καταγγελθεί σε χρονικό διάστημα πέραν 
του ενός έτους από την υποβολή της αίτησης.
στ) Έχει επέλθει μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων. 
Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, πέρα από την παραπάνω δυ-
νατότητα μπορούν, επίσης, να προσφύγουν στη διαδικασία 
της εξυγίανσης, για την οποία: 
Απαιτείται η συναίνεση δύο κατηγοριών πιστωτών, αυτών 
που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις και των υπολοίπων 
πιστωτών, σε ποσοστό 50% της κάθε κατηγορίας.
Επιτυγχάνεται συμφωνία μόνον εάν συναινέσει σε μία πρό-
ταση ρύθμισης οφειλών ποσοστό 60% των πιστωτών όλων 
των κατηγοριών. Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από το 
Δικαστήριο. Με την υποβολή της αίτησης στο Δικαστήριο 
παρέχεται αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από 
τους ενέγγυους πιστωτές. 
Οι πιστωτές που μειοψήφησαν δεσμεύονται από τη συμφω-
νία εφόσον ικανοποιείται η βασική αρχή της μη χειροτέρευσης 
της θέσης και της ίσης μεταχείρισης των πιστωτών.
Τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν επηρεάζονται από τη 
συμφωνία εξυγίανσης και οι απαιτήσεις τους δεν καταλαμβά-
νονται από αναστολή καταδιωκτικών μέτρων.
Πτώχευση 
Αυτή απευθύνεται, τόσο σε νοικοκυριά, όσο και σε επιχειρή-
σεις, που δεν έχουν τρόπο να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους 
ή έχει αποτύχει η εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών. 
Τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών 
όταν δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις 
του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή 
πιστωτικά / χρηματοδοτικά ιδρύματα σε ύψος τουλάχιστον 
40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
προς τον αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον έξι μη-
νών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαί-
νει το ποσό των 30.000 ευρώ.
Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, όταν ο οφειλέτης 
βρίσκεται σε «παύση πληρωμών», έχουν – εκτός του ίδιου – 
και ο πιστωτής, αλλά και η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Η απαλ-
λαγή έρχεται σε ένα έτος για τους οφειλέτες που πρόκειται να 
ρευστοποιηθεί η κύρια κατοικία τους ή άλλα περιουσιακά 
στοιχεία που υπερβαίνουν το 10% των υποχρεώσεών τους 
και είναι αξίας τουλάχιστον 100.000 ευρώ ή σε τρία έτη για τις 
υπόλοιπες κατηγορίες οφειλετών.
Η πτωχευτική διαδικασία για τις επιχειρήσεις προβλέπει ότι 
με την απόφαση κήρυξης της πτώχευσης αποφασίζεται η 
ρευστοποίηση είτε του συνόλου της επιχείρησης είτε των 
επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής. Εάν δεν επιτευχθεί 
η πώληση ως σύνολο εντός 18 μηνών, τότε εκποιούνται τα 
επιμέρους περιουσιακά στοιχεία. Το χρονικό διάστημα της 
απαλλαγής επέρχεται είτε εντός τριών ετών από την αίτηση 
της πτώχευσης είτε δύο ετών από την κήρυξη της πτώχευσης, 
ό, τι επέλθει πιο σύντομα. 
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