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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2060 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 4 και 5 
Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις - Επε-
κτείνεται η ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων
Σελ 1, 6 και 7  
Στη Βουλή το πολεοδομικό χωροταξικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ -Κ. 
Χατζηδάκης: Το νέο χωροταξικό - μεγάλη μεταρρύθμιση για το πε-
ριβάλλον, τις επενδύσεις και την ιδιοκτησία
Σελ 8 
Κ. Αχ. Καραμανλής για ηλεκτροκίνηση: «Να πάψει η Ελλάδα να εί-
ναι «νεκροταφείο αυτοκινήτων». Χρειαζόμαστε αυτοκίνητα που να 
ρυπαίνουν λιγότερο»     
Σελ 9 
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος ζητά 
τον τερματισμό των επιδοτήσεων στα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα   
Σελ 10 
Αυτοματοποιημένη και με ευθύνη των εταιρειών η δημοσίευση 
στοιχείων στο ΓΕΜΗ   
Σελ 11 
Αegean: Ζημιές ύψους 28 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο λόγω της 
πανδημίας του COVID -19
Σελ 12 
Βοήθεια 823 εκ. ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορω-
νοϊού και των φυσικών καταστροφών σε οκτώ χώρες της ΕΕ - Η 
Ελλάδα θα λάβει 18.142.000 ευρώ   
Σελ 13 
Προσαυξάνεται στο διπλάσιο για τον Δεκέμβριο του 2020 η μηνιαία 
εισοδηματική ενίσχυση των ωφελούμενων μονάδων του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας 
Σελ 14 
Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βουλή με αφορ-
μή τις ρυθμίσεις για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας
Σελ 15 
Τέλος η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στον e-ΕΦΚΑ και σε 
άλλους φορείς του Δημοσίου
Σελ 16 
Δ. Μιχαηλίδου: Εξετάζεται το ενδεχόμενο καταβολής κάποιων επιδο-
μάτων με τη μορφή προπληρωμένης κάρτας
Σελ 17 
Διαδικτυακές ξεναγήσεις σε εντυπωσιακά κτίρια της πόλης από το 
OPEN HOUSE Thessaloniki 
Σελ 18
«Το πρόγραμμα για το Τατόι εξελίσσεται κανονικά», δήλωσε η 
υπουργός Πολιτισμού, Λ. Μενδώνη
Σελ 19 
Έκθεσης της Επιτροπής Πισσαρίδη - Αύξηση του κατά κεφαλήν εισο-
δήματος και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στο επίκεντρο
Σελ 20
Γ. Στουρνάρας: Bιώσιμο έως το 2030 το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδας
Σελ 22
Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Τηλεφωνική Υποστήριξη μελών ΤΕΕ για 
τεχνικά θέματα και απορίες στην προετοιμασία προτάσεων
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 24, 25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Επεκτείνεται η ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάθεση δημο-
σίων συμβάσεων με το σχέδιο νόμου που έθεσε σε διαβούλευ-
ση το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενώ –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- αντιμετωπίζονται οι παθογένειες του συστήματος 
όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η 
υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας 
των προσφορών των οικονομικών φορέων.
Επιπλέον, αυξάνονται τα όρια για τις απευθείας αναθέσεις.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκσυγ-
χρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων» που έθεσε από χθες 
το βράδυ έως τις 7 Δεκεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση, ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, 
επιδιώκεται η δραστική αλλαγή του νόμου 4412/2016 που 
διέπει τις δημόσιες συμβάσεις.
Απλοποιούνται και διασαφηνίζονται διατάξεις του ισχύοντος 
νομικού πλαισίου, αίρονται γραφειοκρατικά εμπόδια σχετικά 
με τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβά-
σεων, επιταχύνονται οι διαδικασίες και αυξάνεται η αποτελε-

σματικότητας τους «χωρίς εκπτώσεις στο πεδίο της διαφά-
νειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων», 
όπως σημειώνεται. Επιπλέον, με τις προτεινόμενες διατάξεις 
επιδιώκεται η επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών ερ-
γαλείων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, αλλά και η 
αντιμετώπιση παθογενειών του συστήματος δημοσίων συμ-
βάσεων όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφο-
ρών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι 
της ουσίας των προσφορών των οικονομικών φορέων.
Αύξηση του ορίου των απευθείας αναθέσεων: Στο σχέδιο νό-
μου, εισάγεται η αύξηση των ορίων της απευθείας ανάθεσης, 
από τις 20.000 ευρώ που είναι σήμερα, στις 30.000 ευρώ, για 
προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών και στις 60.000 
ευρώ για δημόσια έργα με παράλληλη εισαγωγή υποχρέω-
σης δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στο Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) πέντε 
ημέρες πριν από την ανάθεση της σύμβασης προκειμένου να 
διαφυλάσσεται η τήρηση της αρχής της φανερής δράσης της 
διοίκησης (αρχή της διαφάνειας).  Αναλυτικά στις σελ 4 και 5

Κατατέθηκε χθες  στη Βουλή το νομοσχέδιο του Yπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό της πο-
λεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τον 
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, 
όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ το εν λόγω νομοσχέδιο πρόκειται 
για «μια μεγάλη μεταρρύθμιση για το περιβάλλον, για την ιδι-
οκτησία, για την ανάπτυξη». Όπως τόνισε ο υπουργός, «επι-
χειρούμε να αντιμετωπίσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
κακοδαιμονίες πολλών ετών. Απλοποιούμε το καθεστώς των 
χρήσεων γης για να το κάνουμε φιλικότερο στις επενδύσεις. 
Δίνουμε κίνητρα στην οργανωμένη επιχειρηματική δρα-
στηριότητα για να προστατεύσουμε την ελληνική φύση από 
την ανεξέλεγκτη χωροθέτηση επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων». Επιπλέον, σύμφωνα με το κ. Χατζηδάκη, «ενεργο-
ποιούμε τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, θέτοντας όμως 
στέρεες βάσεις, καθώς στηριζόμαστε στη νομολογία του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας και με αυτό τον τρόπο απαντούμε σε 
ένα χρόνιο αίτημα, ιδίως των ιδιοκτητών διατηρητέων. Εκ-
συγχρονίζουμε το νέο οικοδομικό κανονισμό και επιταχύνου-

με την έκδοση οικοδομικών αδειών κάνοντας τις σχετικές δια-
δικασίες πιο φιλικές για τους μηχανικούς και τους πολίτες». Και 
συνέχισε λέγοντας: «Απαλλάσσουμε από την ομηρία των «αι-
ώνιων» ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων πολλούς ιδιοκτήτες 
σε όλη την Ελλάδα. Δίνουμε μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης 
στα φιλικά προς το περιβάλλον κτίρια, αλλά εκσυγχρονίζουμε 
παράλληλα όλες τις διατάξεις για την προσβασιμότητα των 
ανθρώπων με αναπηρία διότι θέλουμε να ακολουθήσουμε τις 
σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις. Παράλληλα αντιμετωπίζουμε, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, 
το μεγάλο θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης, που αποτελεί ελ-
ληνική πρωτοτυπία».  Όπως επεσήμανε ο ΥΠΕΝ, «προχωρού-
με μετρημένα, χωρίς να αιφνιδιάζουμε τους ιδιοκτήτες, αλλά 
και αποφασιστικά, καθώς η Ελλάδα πρέπει να γίνει Ευρώπη 
και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Βασικό μας εργαλείο είναι η 
εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για τα οποία 
θα οριστεί ειδικός συντονιστής».  
Αναλυτικά στις σελ  6 και 7

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Επεκτείνεται η ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ 
Κ. Χατζηδάκης: Το νέο χωροταξικό - μεγάλη μεταρρύθμιση για το περιβάλλον, 
τις επενδύσεις και την ιδιοκτησία



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2

Το Πράσινο Ταμείο, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα 
LIFE(Greek LIFE Task Force) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων 
- Υγροτόπων(ΕΚΒΥ) συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 27 
Νοεμβρίου 2020 τη διαδικτυακή θεματική ημερίδα με τίτλο: 
«Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, 
Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα 
του 21ου αιώνα».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διάχυση και αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων των έργων LIFE από τους αρμόδιους φορείς 
της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης και της 
αυτοδιοίκησης.
Για δηλώσεις συμμετοχής στον σύνδεσμο:
https://lifetaskforce.us15.list-manage.com/track/click?u=5df
304a4720f08420579ac59a&id=0c5d10ecf4&e=eb27ae20a5

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics διοργανώνει –από τις 30 Νοεμ-
βρίου ως τις 5 Δεκεμβρίου 2020- διαδικτυακό συνέδριο κατά τη 
διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα 
της Έρευνας που διεξήγαγε η Εταιρεία σε συνεργασία με το Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου, με θέμα: «Διερεύνηση του αντίκτυπου του 
COVID-19 στις Ελληνικές αλυσίδες εφοδιασμού: Επιπτώσεις και 
επιχειρηματική συνέχεια».
Η κρίση του κορονοϊού –τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση- 
«δημιούργησε μια ιδιαίτερη κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο 
όπου η επιχειρηματική καθημερινότητα κλήθηκε να λειτουρ-
γήσει κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες, ενώ οι κυβερνήσεις 
των χωρών, κινούμενες σε «αχαρτογράφητα νερά» έπρεπε να 

οργανώσουν όλους τους κομβικούς τομείς ενός κράτους όπως 
την υγεία, την οικονομία και την παιδεία, με τέτοιο τρόπο ώστε 
να παραμείνουν ακμαίοι την επόμενη μέρα της κρίσης.
Σήμερα, σχεδόν μισό χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας 
στη χώρα μας, οφείλουμε να επανεξετάσουμε τις επιλογές μας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός διεξάγει το πολυήμερο 23ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο Logistics, το οποίο θα έχει διάρκεια 6 ημέρες, 
από 2 ώρες κάθε ημέρα, με διεθνείς διακεκριμένους ομιλητές, 
τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ, οι οποίοι κατέχουν 
υψηλότατες θέσεις στην ιεραρχία των επιχειρήσεών τους».
Πληροφορίες: info@eel.gr , www.eel.gr 

«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE & ΔΑΣΗ» 

23Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ LogIstIcs

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

Στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών εργαστηρίων που διορ-
γανώνουν σε τομείς παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης 
Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ 
και η Γεωγραφική Μονάδα Α.5 (Κύπρος-Ελλάδα) της γενικής 
διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Έντα-
ξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσαν τη διοργάνωση 
των παρακάτω εργαστηρίων στους θεματικούς τομείς κοινωνι-
κής ένταξης και απασχόλησης: 
- «Κοινωνική ένταξη: σχεδιασμός για το μέλλον»: 26 Νοεμβρίου 
2020, 1:30 μ.μ.
- «Απασχόληση: σχεδιασμός για το μέλλον»: 30 Νοεμβρίου 
2020, 10.00 π.μ.
Στόχος των εργαστηρίων, όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική 
σελίδα του ΕΣΠΑ, είναι να υποστηρίξουν το έργο σχεδιασμού 
νέων δράσεων στους ανωτέρω τομείς, ενόψει της νέας προ-
γραμματικής περιόδου 2021-2027.
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, θα παρουσιαστούν οι 
πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
επιλεγμένες πρακτικές στους τομείς αυτούς, από εξειδικευμένα 
στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμπειρογνώμονες/εκ-
πρόσωπους κρατών-μελών. 
Για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να τα παρακολουθήσει, 
οι εργασίες των εργαστηρίων θα αναμεταδίδονται ζωντανά 
μέσω YouTube και συγκεκριμένα στους συνδέσμους:
- Εργαστήριο για Κοινωνική ένταξη: 
https://www.youtube.com/watch?v=IPkJLR6dRgc
- Εργαστήριο για Απασχόληση: 
https://www.youtube.com/watch?v=MW0AxJfFcGg

ΕΣΠΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

27-28 Νοεμβρίου 2020
4ο Διαδικτυακό Συνέδριο MoodleMoot 
Greece - Cyprus 2020 

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών,  Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία 
με φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης

1 - 2 Δεκεμβρίου 2020
Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας
AΘΗΝΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας 
(ΕΛ.Ι.Ν.Τ.)

8 - 9 Δεκεμβρίου 2020
9ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό 
Φόρουμ

Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο

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
Το Newsletter TEE δεν θα κυκλοφορήσει αύριο 26 Νοεμβρίου 2020,
λόγω της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ .

https://www.vdi-wissensforum.de/en/event/international-conference-on-gears/


Η KRAFT Paints, κορυφαία εταιρεία στην αγορά των αρχιτεκτονικών χρωμάτων και βερνικιών, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτο-
νομώ» με την ολοκληρωμένη οικογένεια συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης BIOCLIMA®, η οποία χρησιμοποιείται πάνω από́ 10 χρό́νια  
και σχεδιάστηκε με γνώμονα την ελληνική πραγματικότητα που είναι πλούσια σε μικροκλίματα και αρχιτεκτονική παράδοση.

Η ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων BIOCLIMA ClimaTotal® της KRAFT προσφέρει πλήρη γκάμα από 
συνδυασμούς των διάφορων επιμέρους υλικών που απαρτίζουν ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ώστε να καλύπτει κάθε κατασκευαστική 
απαίτηση και ιδιαιτερότητα. Επιπλέον, το ελαφροβαρές σύστημα θερμοϋγρομό́νωσης ταράτσας ClimaRoof® μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις 
ταράτσες όπου υπάρχει ανάγκη για: θερμομό́νωση, υγρομό́νωση και ανθεκτικό́τητα.

  Παρέχει εξαιρετική θερμομόνωση με  
τις επώνυμες πλάκες εξηλασμένης  
πολυστερίνης της FIBRAN

  ∆ιασφαλίζει άριστη στεγανοποίηση 
εξαιρετικής αντοχής και μεγάλη  
διάρκεια ζωής 

  Είναι ελαφροβαρές, η ιδανική λύση  
για εφαρμογές υψηλών απαιτήσε-
ων υφιστάμενων ή / και μικρών 
κατασκευών με πρόβλημα φορτίων 
(ενδεικτικά 18 - 20kg/m2)

  Εφαρμόζεται σε μικρό πάχος  
(συνολικό πάχος περίπου 7-8cm)

  Έχει άριστη πρόσφυση 

  Επιδέχεται πρόσθετες στρώσεις  
υλικών (πατητή τσιμεντοκονία,  
πλακάκια, μάρμαρα ή πέτρες κ.α.)

  Προστατεύει τον κτηριακό σκελετό

  Ελαχιστοποιεί τις θερμογέφυρες 

  Αυξάνει την ωφέλιμη επιφάνειας  
των νεόδμητων κατασκευών  
έως 6%

  Aπουσία ρηγματώσεων

  Εξαιρετική συμπεριφορά στην  
υγρασία, στην προσβολή αλάτων  
και λοιπών μικροοργανισμών  
(μούχλα, άλγη, κ.λπ.) 

  Προσαρμόζεται σε όλες τις  
κτηριακές κατασκευές

Πλεονεκτήματα του συστήματος  
BIOCLIMA ClimaTotal®

Πλεονεκτήματα του συστήματος  
BIOCLIMA ClimaRoof®

Ο συνδυασμός των συστημάτων αλλά και μεμονωμένα η εφαρμογή ενός συστήματος , μαζί με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μπορεί ανάλογα με 
την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου και την κλιματική ζώνη της περιοχής να αναβαθμίσουν κατά τρείς ή και τέσσερεις ενεργειακές  κατηγορί-
ες την υπάρχουσα κατάσταση ικανοποιώντας την πέμπτη απαίτηση του προγράμματος «Εξοικονομώ Αυτονομώ» που αφορά την ενεργειακή αυτονομία.

Εξοικονόμηση 
ενέργειας έως

Εξοικονόμηση 
ενέργειας έως

ΔΕΙΤΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://bit.ly/38SaInk
https://bit.ly/3pztANL
https://bit.ly/3fjvs8V
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Επεκτείνεται η ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάθε-
ση δημοσίων συμβάσεων με το σχέδιο νόμου που έθε-
σε σε διαβούλευση το υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων ενώ –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αντιμετωπίζονται 
οι παθογένειες του συστήματος όπως το ζήτημα των 
υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική 
προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των 
προσφορών των οικονομικών φορέων.
Επιπλέον, αυξάνονται τα όρια για τις απευθείας ανα-
θέσεις.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου με τίτλο 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων» 
που έθεσε από χθες το βράδυ έως τις 7 Δεκεμβρίου 
σε δημόσια διαβούλευση, ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, επιδιώκεται η 
δραστική αλλαγή του νόμου 4412/2016 που διέπει τις 
δημόσιες συμβάσεις.
Απλοποιούνται και διασαφηνίζονται διατάξεις του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου, αίρονται γραφειοκρα-
τικά εμπόδια σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, επιταχύνονται οι δι-
αδικασίες και αυξάνεται η αποτελεσματικότητας τους 
«χωρίς εκπτώσεις στο πεδίο της διαφάνειας και της 
ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων», όπως 
σημειώνεται.
Επιπλέον, με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται 
η  επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλεί-
ων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, αλλά και 
η αντιμετώπιση παθογενειών του συστήματος δημο-
σίων συμβάσεων όπως το ζήτημα των υπερβολικά 
χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση 
στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών 
των οικονομικών φορέων.
Αύξηση του ορίου των απευθείας αναθέσεων
Στο σχέδιο νόμου, εισάγεται η αύξηση των ορίων της 
απευθείας ανάθεσης, από τις 20.000 ευρώ που είναι 
σήμερα, στις 30.000 ευρώ, για προμήθεια αγαθών, 
υπηρεσιών και μελετών και στις 60.000 ευρώ για 
δημόσια έργα με παράλληλη εισαγωγή υποχρέωσης 
δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗ-
ΜΔΗΣ) πέντε ημέρες πριν από την ανάθεση της σύμ-
βασης προκειμένου να διαφυλάσσεται η τήρηση της 
αρχής της φανερής δράσης της διοίκησης (αρχή της 

διαφάνειας).
Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επιδιώκεται η 
απλοποίηση της διαδικασίας για συμβάσεις μικρής 
αξίας μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ και μείωση 
του διοικητικού βάρους τόσο για τις αναθέτουσες αρ-
χές όσο και τους οικονομικούς φορείς μέσω της χρονι-
κής σύντμησης των σχετικών διαδικασιών. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις προωθούνται τηρουμένων των αρχών 
της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονο-
μικών φορέων δεδομένου ότι προτείνεται η προηγού-
μενη από την ανάθεση της σύμβασης δημοσίευση της 
σχετικής πρόσκλησης η οποία δεν λάμβανε χώρα με τις 
υφιστάμενες διατάξεις.
Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση της διαδικασί-
ας του συνοπτικού διαγωνισμού (έγχαρτος ανοικτός 
διαγωνισμός). Ειδικότερα, καταργείται η διαδικασία 
του συνοπτικού διαγωνισμού ο οποίος συνήθως δεν 
διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα, δημιουργώντας 
πρόσθετο διοικητικό βάρος για τις αναθέτουσες αρχές 
και τους οικονομικούς φορείς. Οι σχετικές διαδικασίες 
θα πραγματοποιούνται, με τις προβλεπόμενες  διαδι-
κασίες και ιδίως από την ανοικτή διαδικασία με χρήση 
εργαλείων e-procurement (ΕΣΗΔΗΣ) σε συμβάσεις με 
εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 30.000 ευρώ.
Επίσης, εισάγεται πρόβλεψη διαδικασίας απευθεί-
ας ανάθεσης μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e - 
marketplace) με ανώτατο όριο τις 40.000 ευρώ ανά 
είδος προμηθευόμενου αγαθού.
Με άλλη διάταξη, προτείνεται η κατάργηση της δια-
δικασίας των ενστάσεων (ενδικοφανών προσφυγών) 
για τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης με απευ-
θείας προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων επιτυγχάνεται σημαντική 
επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης χωρίς να απο-
μειώνεται η δυνατότητα δικαστικής προστασίας του 
καλόπιστου προμηθευτή του δημοσίου.
Παράλληλα για την επέκταση της ψηφιοποίησης, κα-
θίσταται υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών εργαλεί-
ων (ΕΣΗΔΗΣ) από τις αναθέτουσες αρχές σε όλες τις 
διαδικασίες ανάθεσης με αντικείμενο άνω των 30.000 
ευρώ (από 60.000 ευρώ σήμερα). Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται, ουσιαστικά, εξάλειψη των έγχαρτων 
διαδικασιών και επέκταση του e-procurement σε όλες 
σχεδόν τις δημόσιες συμβάσεις.

Σε ανάλογο πλαίσιο, αναθέσεις συμβάσεων αξίας 
2.500 ευρώ (δημόσιες συμβάσεις ήσσονος σημασίας) 
χωρίς διαδικασίες αλλά απευθείας με εξόφληση σχε-
τικού φορολογικού παραστατικού (επιτάχυνση των 
διαδικασιών για προμήθειες πολύ μικρής αξίας).
Με άλλη διάταξη, δίνεται στις αναθέτουσες αρχές η 
δυνατότητα ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας, που ανατίθεται στο πλαίσιο εκτέλε-
σης συγχρηματοδοτούμενων έργων, μέχρι του ποσού 
των 60.000 ευρώ κατόπιν προηγούμενης πρόσκλησης 
τριών τουλάχιστον, εγγεγραμμένων σε αντίστοιχο 
μητρώο, οικονομικών φορέων. Με την τροποποίηση 
αυτή αυξάνεται το όριο εφαρμογής της υφιστάμενης 
διάταξης από 40.000 ευρώ σε 60.000 ευρώ αλλά επι-
βάλλεται στην αναθέτουσα αρχή να απευθύνει σχετική 
πρόσκληση σε τρεις  τουλάχιστον οικονομικούς φο-
ρείς, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των εγγεγραμμένων 
σε κατάλογο προμηθευτών ή και παρόχων υπηρεσι-
ών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό 
εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, έναντι του 
ενός  οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης διάταξης.
Με την τροποποίηση αυτή επιδιώκεται η διευκόλυνση 
και επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας προκειμένου 
να επιταχυνθεί η ωρίμανση συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων, με παράλληλη βελτίωση της διαφά-
νειας των σχετικών διαδικασιών.
Τα τεχνικά έργα
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, εισάγεται υποχρέ-
ωση της αναθέτουσα αρχής για έργα εκτιμώμενης αξί-
ας άνω του 1.000.000 ευρώ να αναρτούν τη μελέτη 
κατασκευής του έργου τουλάχιστον δύο μήνες πριν 
τη διενέργεια του διαγωνισμού. Με τη ρύθμιση αυτή 
δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους του διαγω-
νισμού να έχουν επαρκή χρόνο να μελετήσουν το έργο 
και να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν ή να διατυ-
πώσουν πριν τη συμμετοχή τους τις απόψεις τους. Η 
ρύθμιση αυτή εναρμονίζεται με το γενικό πνεύμα αλ-
λαγών που εισάγονται που καθιστούν τη μελέτη υπο-
χρεωτική και μη δεκτική ουσιωδών αλλαγών κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Συνέχεια στη σελ. 5

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Επεκτείνεται η ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
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Ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα ρύθμιση ληξιπρό-
θεσμων οφειλών σε 100- 120 δόσεις, ανάλογα με την 
εξέλιξη της πανδημίας, άφησε ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» 
και απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη επαναφορά 
σχήματος 120 δόσεων, δήλωσε ότι «προφανώς σκέψεις 
υπάρχουν πολλές σε συνάρτηση με την εξέλιξη της υγει-
ονομικής κρίσης, τις συζητάμε με τους θεσμούς». Ωστόσο, 
οι αποφάσεις για το ενδεχόμενο νέας ρύθμισης οφειλών 
δεν αναμένονται πριν το τέλος του α’ τριμήνου του 2021, 

όταν και εκτιμάται ότι θα υπάρχει μια πιο καθαρή εικόνα 
για την εξέλιξη της πανδημίας.
Ενώ, ο κ. Σταϊκούρας απαρίθμησε τις έως σήμερα πρω-
τοβουλίες για το «πάγωμα» των χρεών που δημιουργή-
θηκαν στο πρώτο lockdown και την έναρξη εξόφλησης 
τον Απρίλιο 2021 σε 12- 24 δόσεις, την αναβίωση ρυθμί-
σεων που χάθηκαν μέσα στην πανδημία και τη μετάθεση 
δόσεων ρυθμισμένων οφειλών στο τέλος της περιόδου 
ρύθμισης.
Παράλληλα, ο υπουργός άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο 
και παράτασης στην έναρξη εφαρμογής των νέων δια-

τάξεων του πτωχευτικού κώδικα, καθώς δήλωσε πως «ο 
νόμος θα υλοποιηθεί όταν θα είναι έτοιμες όλες οι υπουρ-
γικές αποφάσεις και θα συνεκτιμήσουμε την κατάσταση 
στο υγειονομικό πεδίο», προσθέτοντας πως «έχουμε 
αποδείξει ότι ενεργούμε έγκαιρα λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες της κοινωνίας». Σύμφωνα με πληροφορίες, για 
την υλοποίηση του νέου πτωχευτικού απαιτείται η έκδο-
ση περίπου 50 εξειδικευμένων υπουργικών αποφάσεων, 
οι οποίες θα πρέπει να τεθούν και υπόψη των θεσμών.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΣΕ 100 - 120 ΔΟΣΕΙΣ ΑΦΗΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑϊΚΟΥΡΑΣ  

Συνέχεια από τη σελ. 4

Ειδικότερα, εισάγεται νέα διάταξη με την οποία προβλέπε-
ται στην περίπτωση των διαδικασιών που διενεργούνται 
ηλεκτρονικά, η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων 
συμμετοχής, πλην εκείνων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, το 
αργότερο πριν από την ορισθείσα, στα έγγραφα της σύμ-
βασης, ημερομηνία αποσφράγισης των προφορών, οι δε 
προσφορές που δεν πληρούν την ως άνω απαίτηση δεν 
αποσφραγίζονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η 
διάταξη εισάγεται προκειμένου να απορρίπτονται καταφα-
νώς απαράδεκτες προσφορές και να μην έχουν πρόσβαση 
στα στοιχεία των προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων, 
σε κανένα στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, οι οικονομικοί 
φορείς που τις υπέβαλλαν.
Επιπρόσθετα, εισάγονται νέοι λόγοι κατάπτωσης της εγγυ-
ητικής επιστολής του προσφέροντος οικονομικού φορέα. 
Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά αποκλείεται από τη 
συνέχεια της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 
ενώ παράλληλα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής του στη διαδικασία. Η διάταξη αυτή έχει ως στόχο 
την αποτροπή της υποβολής προδήλως ακατάλληλων 
προσφορών από οικονομικούς φορείς που επιδιώκουν 
απλώς να αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης, αλλά και στις τεχνικές και οικονομικές 
προσφορές των υπολοίπων συμμετεχόντων στη διαδικασία 

οικονομικών φορέων, εισάγοντας ένα αποτρεπτικό διοικη-
τικό μέτρο.
Παράλληλα, με χρήση του ίδιου διοικητικού μέτρου επιχει-
ρείται να αποτραπεί η κατάθεση, από τους οικονομικούς 
φορείς, ασυνήθιστα χαμηλών οικονομικών προσφορών 
που κρίνονται ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή.
Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να αποθαρρυνθούν οι 
οικονομικοί φορείς που υποβάλουν ασυνήθιστα χαμηλές 
οικονομικές προσφορές σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης και συνεπώς, να μειωθεί το διοικητικό βάρος που 
η διαδικασία αυτή συνεπάγεται για τις αναθέτουσες αρχές 
αλλά και να αποφευχθούν οι σημαντικές καθυστερήσεις 
στην εξέλιξη της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 
που συνεπάγεται η ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας.
Επίσης, αυξάνονται, για λόγους ευελιξίας, ταχύτητας, κα-
θώς και ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι πε-
ριπτώσεις, στις οποίες δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύη-
σης συμμετοχής και ειδικότερα προστίθενται οι περιπτώσεις 
της επιλογής του αναδόχου από κατάλογο (λ.χ. στην περί-
πτωση των συμβάσεων τεχνικής βοήθειας), καθώς και της 
επιλογής του αναδόχου μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων 
(e-catalogues και e-marketplace).
Εισάγεται, παράλληλα, με την τροποποίηση της παρ. 4 του 
άρθρου 72, η αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εγγυή-
σεων καλής εκτέλεσης. Ειδικότερα, ως προτεινόμενη βάση 
υπολογισμού θεωρείται πλέον η εκτιμώμενη αξία της σύμ-
βασης δηλαδή ο αρχικός προϋπολογισμός αντί της συμβα-

τικής αξίας που προβλέπεται στις υφιστάμενες διατάξεις, κα-
θώς και η αναπροσαρμογή του ποσοστού των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης, στις συμβάσεις προμηθειών και γενικών 
υπηρεσιών, σε 4% αντί του ισχύοντος 5%.
Η διάταξη στοχεύει κυρίως στην αντιμετώπιση των πολύ 
μεγάλων εκπτώσεων που προσφέρονται στους διαγω-
νισμούς δημοσίων έργων, οι οποίες συμπαρασύρουν σε 
χαμηλό επίπεδο και το ύψος της σχετικής εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, και έχουν συχνά ως αποτέλεσμα την αδυναμία 
του οικονομικού φορέα να εκτελέσει την ανατιθέμενη σε 
αυτόν σχετική σύμβαση.
Επίσης, προβλέπεται ότι το ΚΗΜΔΗΣ θα λειτουργεί, πλέον, 
στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης αντί της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή.
Περαιτέρω, προβλέπεται ότι θα αναρτώνται υποχρεωτικά 
σε αυτό δεδομένα και στοιχεία συμβάσεων αξίας άνω των 
2.500 ευρώ ώστε το κατώτερο όριο, για το οποίο οι αναθέ-
τουσες αρχές οφείλουν να αναρτήσουν τα σχετικά στοιχεία 
στο ΚΗΜΔΗΣ, να συμπίπτει με τα χρηματικά όρια των δημο-
σίων συμβάσεων ήσσονος αξίας, για τις οποίες εισάγονται 
διαδικαστικές ευελιξίες.
Οι συμβάσεις που θα εξαιρούνται θα καθορίζονται, πλέον, 
με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Υποδομών και Μεταφορών και του καθ’ ύλην συ-
ναρμόδιου υπουργού.

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Επεκτείνεται η ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
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Κατατέθηκε χθες  στη Βουλή το νομοσχέδιο του Yπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρο-
νισμό της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. 
Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, όπως γράφει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ το εν λόγω νομοσχέδιο πρόκειται για «μια μεγάλη 
μεταρρύθμιση για το περιβάλλον, για την ιδιοκτησία, για 
την ανάπτυξη». Όπως τόνισε ο υπουργός, «επιχειρούμε 
να αντιμετωπίσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό κα-
κοδαιμονίες πολλών ετών. Απλοποιούμε το καθεστώς 
των χρήσεων γης για να το κάνουμε φιλικότερο στις 
επενδύσεις. Δίνουμε κίνητρα στην οργανωμένη επιχει-
ρηματική δραστηριότητα για να προστατεύσουμε την 
ελληνική φύση από την ανεξέλεγκτη χωροθέτηση επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων». Επιπλέον, σύμφωνα με το 
κ. Χατζηδάκη, «ενεργοποιούμε τη μεταφορά συντελεστή 
δόμησης, θέτοντας όμως στέρεες βάσεις, καθώς στηρι-
ζόμαστε στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας 
και με αυτό τον τρόπο απαντούμε σε ένα χρόνιο αίτημα, 
ιδίως των ιδιοκτητών διατηρητέων. Εκσυγχρονίζουμε το 
νέο οικοδομικό κανονισμό και επιταχύνουμε την έκδοση 
οικοδομικών αδειών κάνοντας τις σχετικές διαδικασίες 
πιο φιλικές για τους μηχανικούς και τους πολίτες». Και 
συνέχισε λέγοντας: «Απαλλάσσουμε από την ομηρία των 
«αιώνιων» ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων πολλούς ιδι-
οκτήτες σε όλη την Ελλάδα. Δίνουμε μεγαλύτερο συντε-
λεστή δόμησης στα φιλικά προς το περιβάλλον κτίρια, 
αλλά εκσυγχρονίζουμε παράλληλα όλες τις διατάξεις για 
την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία διότι 
θέλουμε να ακολουθήσουμε τις σύγχρονες ευρωπαϊκές 
τάσεις. Παράλληλα αντιμετωπίζουμε, λαμβάνοντας υπό-
ψη και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, το μεγάλο 
θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης, που αποτελεί ελληνική 
πρωτοτυπία». 
Όπως επεσήμανε ο ΥΠΕΝ, «προχωρούμε μετρημένα, χω-
ρίς να αιφνιδιάζουμε τους ιδιοκτήτες, αλλά και αποφασι-
στικά, καθώς η Ελλάδα πρέπει να γίνει Ευρώπη και στο 
συγκεκριμένο ζήτημα. Βασικό μας εργαλείο είναι η εκπό-
νηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για τα οποία 
θα οριστεί ειδικός συντονιστής». «Σήμερα η Ελλάδα κα-

λύπτεται από Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια μόνο στο 20% 
της επικράτειάς της. Με το δικό μας φιλόδοξο σχέδιο, που 
εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, όλη η Ελλάδα θα έχει 
Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια μέχρι το 2028 και πάντως μέ-
χρι το 2023 θα έχουν Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια όλες οι 
τουριστικές περιοχές της Ελλάδας. Με τις ρυθμίσεις αυτού 
του νομοσχεδίου οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να αξιοποιούν 
την περιουσία τους, αλλά με κανόνες που θα προστατεύ-
ουν το περιβάλλον. Και η προστασία του περιβάλλοντος 
αυξάνει τελικά την αξία της ιδιοκτησίας», κατέληξε ο κ. 
Χατζηδάκης.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο την 
Παρασκευή αναμένεται να αρχίσει να συζητείται στην 
αρμόδια επιτροπή της Βουλής ενώ μέχρι το τέλος της ερ-
χόμενης εβδομάδας κατατίθεται στην Ολομέλεια, στοχεύει 
στα εξής:
1. Επιταχύνεται ο χωροταξικός σχεδιασμός σε όλη τη 
χώρα. Περιορίζεται ο χρόνος εκπόνησης των πολεοδο-
μικών μελετών στα 2,5 χρόνια και ξεκινάει αμέσως το 
μεγαλύτερο πρόγραμμα πολεοδομικών μελετών που 
έγινε ποτέ στη χώρα: 500 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια 
προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Τα Τοπικά Πολεοδο-
μικά Σχέδια θα ξεκινήσουν κατά προτεραιότητα από τη 
νησιωτική χώρα (Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βό-
ρειο Αιγαίο, Ιόνιο) και τις τουριστικές περιοχές συνολικά. 
Προβλέπεται ότι μέχρι το 2023 θα έχουν εγκριθεί σε 350 
διοικητικές ενότητες, δηλαδή στο 32% της χώρας ενώ 
μέχρι το 2028 θα έχει καλυφθεί με Τοπικά Πολεοδομικά 
Σχέδια όλη η χώρα. Η χρηματοδότηση του προγράμμα-
τος είναι εξασφαλισμένη και θα προέλθει κατά 80% (160 
εκατ. ευρώ) από το Ταμείο Ανάκαμψης και κατά 20% (40 
εκατ. ευρώ) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του 
προγράμματος ορίζεται ειδικός συντονιστής. 
2. Περιορίζεται η άναρχη εκτός σχεδίου δόμηση. Μει-
ώνονται κατά 10% οι συντελεστές στην εκτός σχεδίου 
δόμηση. Αλλάζει το καθεστώς των παρεκκλίσεων αρ-
τιότητας (εκτός σχεδίου οικόπεδα 750 τ.μ., 1200 τ.μ., 2 
στρέμματα), αλλά με επαρκές μεταβατικό διάστημα για 
να εκδώσουν οικοδομική άδεια όσοι θέλουν. Στα 2 χρό-

νια που έχουν περιθώριο να εκδώσουν οικοδομική άδεια 
όσοι θέλουν δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος που χρειάζε-
ται για τις άδειες δασαρχείου ή της αρχαιολογικής υπη-
ρεσίας. Επιπλέον η οικοδομική άδεια ισχύει για 4 ακόμα 
χρόνια (με δυνατότητα αναθεώρησης). Δηλαδή συνο-
λικά τουλάχιστον 6 χρόνια. Επιπροσθέτως, οι ιδιοκτήτες 
που δεν προχωρήσουν στην έκδοση οικοδομικής άδειας 
διατηρούν το δικαίωμα να χτίζουν βάσει των όσων θα 
ορίζουν τα τοπικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια που 
θα εκπονηθούν πολύ γρήγορα, όπως αναφέρεται παρα-
πάνω. Δεν αλλάζει τίποτα για την εκτός σχεδίου δόμηση 
στα 4 στρέμματα και άνω, μέχρι την υιοθέτηση των το-
πικών πολεοδομικών σχεδίων. Εδώ παραμένει σε ισχύ η 
σημερινή νομοθεσία διότι το κράτος, όπως καταδείχθηκε 
στη διαβούλευση, δημιούργησε την πεποίθηση στους 
ιδιοκτήτες από το 2003 ότι μπορούν να χτίζουν υπό συ-
γκεκριμένους όρους και τώρα δεν είναι σε θέση να προ-
χωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για τους δρόμους, 
χωρίς τη μεσολάβηση ενός χρονικού διαστήματος. 
3. Απλοποιούνται οι χρήσεις γης. Περιορίζονται οι γενι-
κές χρήσεις ώστε το σύστημα να είναι πιο ευέλικτο και να 
διευκολύνει τις μικτές χρήσεις όπως γίνεται σε όλη την 
Ευρώπη. Καθιερώνεται η Εθνική Ονοματολογία Χρήσεων 
Γης που θα εφαρμόζεται σε όλα τα σχέδια χρήσεων γης 
με ενιαίο τρόπο. Αντιστοιχίζονται οι χρήσεις γης με τους 
ΚΑΔ (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) προκειμένου 
να περιορίζεται η γραφειοκρατία και να διευκολύνονται 
οι επενδύσεις. 
4. Ενεργοποιείται η μεταφορά του συντελεστή δόμη-
σης. Λύνουμε έτσι σε στέρεες βάσεις ένα πρόβλημα που 
«σέρνεται» από το 1978 λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική 
νομολογία του ΣτΕ. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για 
τη χωροθέτηση των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ). 
Δημιουργείται η Ψηφιακή Τράπεζα Γης που είναι βασικό 
εργαλείο για την υλοποίηση αυτής της πρόβλεψης. Είναι ο 
θεσμός που διευκολύνει μεταξύ των άλλων τους ιδιοκτή-
τες διατηρητέων κτιρίων. 

Συνέχεια στη σελ. 7

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ 
Κ. Χατζηδάκης: Το νέο χωροταξικό - μεγάλη μεταρρύθμιση για το περιβάλλον, τις επενδύσεις και την ιδιοκτησία
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Συνέχεια από τη σελ. 6

5. Επιταχύνεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και ενισχύε-
ται η ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης. Πλέον το σύνολο των 
οικοδομικών αδειών εκδίδεται αυτόματα ύστερα από την 
ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά και τις αναγκαίες εγκρίσεις. Θεσμοθετείται ελαφριά 
διαδικασία υποχρεωτικής προέγκρισης για τις οικοδομικές 
άδειες κατηγορίας 1 και 2. Μείζον συμπληρωματικό στοι-
χείο της αναμόρφωσης των οικοδομικών διαδικασιών είναι 
η ενεργοποίηση, από την αρχή του 2021, της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας Κτιρίων/ Ιδιοκτησιών.
6. Αντιμετωπίζεται μεγάλος αριθμός ελλείψεων ή ασαφειών 
του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Έτσι ενισχύεται και επι-
ταχύνεται η νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα, και παρέχεται 
ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 
7. Θεσπίζονται η «απόσυρση» κτιρίων και η απαλλοτρίωση 
ορόφων, καινοτόμα πολεοδομικά εργαλεία στο πλαίσιο του 
Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Για την «απόσυρση» κτιρίων, 
που θα γίνεται με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών θεσπίζονται 
σχετικά κίνητρα. Για την απαλλοτρίωση ορίζεται να υπάρχει 
εύλογη αποζημίωση των ιδιοκτητών και θα γίνεται σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις (π.χ. πρόσφατη περίπτωση ξενοδοχείου 
στην Ακρόπολη). 
8. Εξορθολογίζεται το σύστημα ρυμοτομικών απαλλοτριώ-
σεων, με στόχο την προστασία των πολιτών που παραμένει 
σήμερα όμηρος της γραφειοκρατίας. Προβλέπεται η αυτοδί-
καιη άρση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων εάν παρέλθει 
μεγάλο διάστημα από την υποβολή τους. Ορίζεται επίσης ότι 
μια ρυμοτομική απαλλοτρίωση μπορεί να επιβληθεί εκ νέου 
μόνο μία φορά. Έτσι απελευθερώνονται οι ιδιοκτήτες που πα-
ραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια ατέρμονη διαδικασία επανε-

πιβολής ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων της περιουσίας τους.
9. Δίνεται μεγαλύτερος συντελεστής δόμησης στα φιλικά για 
το περιβάλλον ενεργειακά κτίρια. Είναι μέτρο που εντάσσεται 
στην πολιτική για του υπουργείου για την ενεργειακή εξοικο-
νόμηση.
10. Παρέχονται κίνητρα για την ενίσχυση της προσβασιμό-
τητας των κτιρίων, για τους συνανθρώπους μας με αναπη-
ρίες. Δυνατότητα εγκατάστασης κατασκευών, όπως ειδικές 
ράμπες, εκτός της ρυμοτομικής γραμμής. Προσθήκη ανελ-
κυστήρων σε κτίρια όπου δεν υπήρχε πρόβλεψη στην αρχική 
οικοδομική άδεια. Οι κατασκευές που εξυπηρετούν άτομα με 
ειδικές ανάγκες (πλατύσκαλα, ανελκυστήρες) δεν προσμε-
τρώνται στον συντελεστή δόμησης. 
11. Ενεργοποιείται το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης στο 
Κτηματολόγιο, που πλέον εξαρτάται όχι μόνο από την αξία του 
ακινήτου αλλά και από τον χρόνο καθυστέρησης. Η σχετική 
υπουργική απόφαση θα εκδοθεί εντός 6 μηνών από τη δημο-
σίευση του νόμου για να δοθεί επαρκής χρόνος συμμόρφω-
σης στους ιδιοκτήτες. 
12. Ρυθμίζονται επιμέρους θέματα αυθαιρέτων, που προ-
έκυψαν από τη διαδικασία υπαγωγής τους σε τακτοποίηση. 
Εντάσσονται στην Κατηγορία 4 ορισμένες μικρής κλίμακας 
παραβάσεις που είχαν ενταχθεί στην Κατηγορία 5. 
Επίσης αναστέλλονται οι κυρώσεις για αυθαίρετες κατασκευές 
και αλλαγές χρήσης της Κατηγορίας 5 για ακίνητα που βρί-
σκονται σε περιοχές οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του 2020 
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Για ακίνητα που αποκτώ-
νται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού. Για ακίνητα που 
αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής. Για ακίνητα 
που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται 
στη χρήση του κύριου ή επικαρπωτή τους. Για ακίνητα που 
μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ Α.Ε σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 196 του ν.4389/2016.
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Δημήτρης Οικονόμου έκανε την 
ακόλουθη δήλωση: «Ο πολεοδομικός σχεδιασμός της χώρας 
μας καθυστερεί επί δεκαετίες. Οι σύγχρονες προκλήσεις όμως 
δεν επιτρέπουν να χαθεί άλλος χρόνος. Η κλιματική αλλαγή 
και η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και του τοπίου, 
σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, μετά 
από τη δεκαετή κρίση αλλά και τις συνέπειες της πανδημίας, 
απαιτούν άμεση δράση. Το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονι-
σμό της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας είναι το 
καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Περιορίζει τη 
δόμηση σε περιοχές χωρίς κάποια μορφή σχεδιασμού, ενώ 
δίνει ισχυρά κίνητρα για τις διάφορες μορφές σχεδιασμένης 
δόμησης. Κάνει έτσι πράξη την αρχή ότι προστασία του πε-
ριβάλλοντος και ανάπτυξη, όταν το πλαίσιο είναι σωστό, απο-
τελούν αμοιβαία ενισχυόμενους στόχους. Βασικό εργαλείο 
προς την κατεύθυνση αυτή είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα 
χωρικού σχεδιασμού και καθορισμού χρήσεων γης που έχει 
εφαρμοστεί ποτέ στη χώρα, ο δρόμος για το οποίο ανοίγει με 
το νομοσχέδιο. Μέσω του προγράμματος εκπόνησης Τοπι-
κών Πολεοδομικών Σχεδίων, ως το πρώτο τρίμηνο του 2023 
θα έχει ανατεθεί μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών το σύνολο 
των περίπου 500 μελετών που θα καλύψουν με χρήσεις γης 
το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων, ώστε ως το 2028 να έχει 
ολοκληρωθεί ο χωρικός σχεδιασμός της χώρας. Ο πολεοδομι-
κός σχεδιασμός ως βασικό αναπτυξιακό εργαλείο δημιουργεί 
προϋποθέσεις ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και τις τοπι-
κές κοινωνίες, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της χώρας με προτεραιότητα την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. Παράλληλα, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για 
την αναβάθμιση του επενδυτικού κλίματος στο οποίο στοχεύ-
ει στρατηγικά η ελληνική κυβέρνηση».

Καθηλωμένα θα παραμείνουν τα αεροπλάνα χωρίς να εκτε-
λεστεί καμία πτήση από και προς ελληνικούς αερολιμένες 
την μεθαύριο Πέμπτη 26 Νοεμβρίου καθώς τόσο οι ελεγκτές 
εναέριας κυκλοφορίας όσο και οι ηλεκτρονικοί της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσαν ότι συμμετέχουν στην 
24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ για την ίδια 
μέρα, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο αντιδρώντας για την 
Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο συζητείται στη Βουλή. 
Στην 24ωρη απεργία συμμετέχει και η Ομοσπονδία Συλλόγων 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Προβλήματα όμως στις πτήσεις, με τροποποιήσεις και ακυ-
ρώσεις, θα σημειωθούν και αύριο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, 

αφού στο διάστημα από τις 6 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι 
δεν θα εκτελείται καμία πτήση από και προς τα ελληνικά αε-
ροδρόμια λόγω της 6ωρης στάσης εργασίας των Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις στις πτήσεις θα υπάρ-
ξουν και αμέσως μετά, κατά το 6ωρο από τις 12 το μεσημέρι 
έως τις 6 το απόγευμα, λόγω της στάσης εργασίας των Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας της 
ΥΠΑ. Επίσης, και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, 4ωρη στάση 
εργασίας, από 10:00 έως 14:00. πραγματοποιούν και οι Πτυ-
χιούχοι Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων της ΥΠΑ (AFISO).
Λόγω των παραπάνω απεργιακών κινητοποιήσεων τόσο 
η AEGEAN και η Olympic Air θα προβούν σε ακυρώσεις και 

τροποποιήσεις των πτήσεων τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι επιβάτες 
όπως επισκέπτονται το site της AEGEAN  www.aegeanair.
com και της Olympic Air www.olympicair.com ή επικοινωνή-
σουν στα κάτωθι τηλέφωνα: Για την AEGEAN:
801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
Για την Olympic Air:
801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό).
Σε τροποποιήσεις και ακυρώσεις πτήσεων προχωρά και η SKY 
Express.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ 
Κ. Χατζηδάκης: Το νέο χωροταξικό - μεγάλη μεταρρύθμιση για το περιβάλλον, τις επενδύσεις και την ιδιοκτησία

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ 
Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, μηχανικών και ηλεκτρονικών της ΥΠΑ
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Μερίδιο μικρότερο του 1% επί των συνολικών πωλή-
σεων οχημάτων κατέλαβαν το 2019 τα ηλεκτροκίνητα 
οχήματα στην ελληνική αγορά, ενώ σε άλλες χώρες 
της ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται σε 4-5%, σε 
ορισμένες περιπτώσεις όπως στην Ολλανδία ξεπέρασαν 
το 10% και ειδικά στη Νορβηγία προσεγγίζουν το 50%, 
όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- επεσήμανε ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλής στο πλαίσιο 
του συνεδρίου Electric Vehicle Conference 2020, που 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.
Σε διεθνές επίπεδο το1/3 της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας και το 30% των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου αποδίδεται στον τομέα των μεταφορών, όπως 
σημείωσε ο κ. Καραμανλής. Ο ίδιος τόνισε ότι ο ευρύ-
τερος ευρωπαϊκός στόχος είναι μέχρι το 2050 ο τομέας 
των μεταφορών να μειώσει τις εκπομπές κατά 60% και 
η κυκλοφορία στις πόλεις να γίνεται αποκλειστικά με μη 
συμβατικά οχήματα. Επομένως, πρόσθεσε, είναι σαφές 
ότι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε όλη τη χώρα 
εξυπηρετεί τους στόχους αυτούς, αφού συνεισφέρει 
σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προ-
στασία του περιβάλλοντος. 
Οι τέσσερις άξονες του σχεδίου δράσης του 
υπουργείου για την ηλεκτροκίνηση
-«Σήμερα έχουμε έναν από τους πιο γερασμένους στό-
λους αυτοκινήτων της Ευρώπης. Συνεπώς, πρέπει να 
δράσουμε τώρα πριν είναι αργά. Η Ελλάδα πρέπει να 
πάψει να είναι «νεκροταφείο αυτοκινήτων’’. Χρειαζό-
μαστε αυτοκίνητα που να ρυπαίνουν λιγότερο και να 
προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια», υπογράμμισε ο κ. 
Καραμανλής και αναφέρθηκε στα συγκεκριμένα κίνητρα 

που δίνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
• Για την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών ΙΧ και δικύκλων
• Για τα φορτηγά, αλλά και την ανανέωση με ηλεκτρικά 
οχήματα του στόλου επαγγελματικών οχημάτων των 
εταιρειών
• Για την αντικατάσταση των ΤΑΞΙ, με επιδότηση που 
μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 8.000 ευρώ.
Σημείωσε δε ότι στο διαγωνισμό που ετοιμάζεται για 
τα 1.300 νέα, σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον 
λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μεγάλο μέρος 
προβλέπεται να είναι ηλεκτροκίνητα.
Μάλιστα ήδη, κυκλοφορούν δοκιμαστικά δυο ηλεκτρο-
κίνητα λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας.
-Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου του υπουργείου Υπο-
δομών είναι η δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου 
για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών 
φόρτισης. Τα σημεία αυτά θα βρίσκονται σε όλο το οδι-
κό δίκτυο της χώρας, αλλά και σε ιδιωτικούς και κοινό-
χρηστους χώρους. Συγκεκριμένα, οι ειδικότεροι στόχοι 
που καθορίζονται στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για την 
ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσί-
μων στον τομέα των μεταφορών, ορίζουν ότι φέτος ο 
αριθμός των σημείων φόρτισης θα προσεγγίσει τους 
2.000, το 2025 τους 12.000 και το 2030 θα υπάρχουν 
25.000 φορτιστές.
Το υπουργείο Υποδομών έχει ορίσει συγκεκριμένα τις 
τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης των ηλε-
κτροκίνητων οχημάτων, ώστε η αδειοδοτική διαδικασία 
να είναι γρήγορη κι εύκολη για τις επιχειρήσεις και πα-
ράλληλα ασφαλής για τους χρήστες.

-Τρίτος άξονας του σχεδίου του υπουργείου Υποδομών 
είναι η λεπτομερής παρακολούθηση της Αγοράς Ηλε-
κτροκίνησης, με το Μητρώο Υποδομών και Φορέων 
Αγοράς Ηλεκτροκίνησης, όπου θα καταγράφονται όλες 
οι υποδομές επαναφόρτισης και οι σχετικοί φορείς. Το 
Μητρώο θα παρέχει στους χρήστες των ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων, στοιχεία όπως π.χ. τη διαθεσιμότητα 
των σημείων, την τρέχουσα κατάστασή τους, δηλαδή 
αν είναι ελεύθερο ή κατειλημμένο, καθώς και την τιμή 
και τον τρόπο πληρωμής.
-Τέταρτος άξονας του σχεδίου του υπουργείου Υποδο-
μών είναι η προετοιμασία για τη νέα εποχή. Στο πλαί-
σιο αυτό, ρυθμίζεται η αδειοδότηση και λειτουργία 
συνεργείων επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών 
οχημάτων, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για την 
άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος τεχνίτη ηλεκτρικών 
οχημάτων.
Τέλος, ο υπουργός άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για την 
πολιτική του στο θέμα της ηλεκτροκίνησης λέγοντας: 
«Η ηλεκτροκίνηση είναι ακόμα ένας τομέας στον οποί-
ον, δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
αποδείχτηκε ότι ήταν προοδευτική στα λόγια, αλλά όχι 
και στην πράξη. Δεν υπήρχε καν ως θέμα στην ατζέντα 
της. Αυτή είναι η πραγματικότητα». Τέλος εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι με την ολοκληρωμένη πολιτική που έχει 
εκπονήσει η κυβέρνηση, αλλά και με την πολύτιμη αρω-
γή όπου είναι εφικτό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που 
στοχεύει στην καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό της 
χώρας, πολύ γρήγορα, η ηλεκτροκίνηση θα γίνει στην 
Ελλάδα όχι ένας στόχος για το μέλλον, αλλά η καθημερι-
νότητα στο παρόν.

Η Intrasoft International ανέλαβε –σημειώνει το ΑΠΕ- 
το έργο «Ηρακλής», υλοποιώντας για λογαριασμό του 
Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
στην Ελλάδα (ΔΕΔΔΗΕ) το πληροφοριακό σύστημα 
SAP ERP S/4 HANA με την καθετοποιημένη ειδική λύση 
Industry Solution Utilities.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τo νέο σύστημα θα 
προσφέρει υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση προς τους 
χρήστες του δικτύου, καθώς και λειτουργίες όπως εκ-
καθάριση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τιμολόγηση 

μονοπωλιακών χρεώσεων, διαχείριση μητρώων παρο-
χών, μετρητών, μετρητικών δεδομένων, προμηθευτών, 
οικονομικών αλλά και λογιστικής, παγίων, συντήρησης 
και τεχνικών εργασιών. Στο νέο σύστημα θα αναπτυχθεί 
Διαδικτυακή Πύλη (portal) εξυπηρέτησης των χρηστών 
δικτύου καθώς και εφαρμογές διαλειτουργικότητας με 
άλλα πληροφοριακά συστήματα και συσκευές.
Η Intrasoft International, μαζί με τον ΟΤΕ ως εταίρο 
της ένωσης εταιριών, αναμένεται να υποστηρίξουν 
την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος 

Πληροφορικής, συμβάλλοντας σημαντικά στον ψηφια-
κό μετασχηματισμό του ΔΕΔΔΗΕ, με σκοπό οι δυνατό-
τητες του νέου συστήματος να αξιοποιηθούν στο μέγι-
στο. Μέσω του νέου αυτού συστήματος, ο ΔΕΔΔΗΕ θα 
καταφέρει να ανταποκρίνεται στο εξής με μεγαλύτερη 
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Η υλοποίηση του 
νέου συστήματος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα 
στους επόμενους 28 μήνες, όποτε και θα τεθεί σε πλήρη 
λειτουργία.

Κ. ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: «ΝΑ ΠΑΨΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ «ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ΧΡΕΙΑζΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ»    

ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΑΝΕΛΑΒΕ Η INtRAsoFt INtERNAtIoNAL   
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Τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα εκπέμπουν πολύ πε-
ρισσότερο CO2 από τις τιμές που ανακοινώνουν οι κα-
τασκευαστές αυτοκινήτων, σύμφωνα με δοκιμές που 
ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και 
Περιβάλλοντος, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλ-
λοντος, που συνήθως αναφέρεται ως Μεταφορές και 
Περιβάλλον (T&E ) είναι μια ευρωπαϊκή ομπρέλα για μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που εργάζονται στον τομέα 
των μεταφορών και του περιβάλλοντος, προωθώντας 
τις βιώσιμες μεταφορές στην Ευρώπη. 
Η αποστολή της Transport & Environment, που δημι-
ουργήθηκε το 1990 είναι να προωθήσει, σε επίπεδο 
ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο, μια πολιτική μεταφορών 
βασισμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Η T&E 
θεωρεί ότι η πολιτική μεταφορών πρέπει να ελαχιστο-
ποιεί τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την 
υγεία, να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των πόρων 
και να εγγυάται την ασφάλεια και την επαρκή πρόσβαση 
για όλους. 
Εκδίδει κάθε χρόνο, μια έκθεση η οποία εξετάζει τη δια-
φορά μεταξύ των επίσημων αποτελεσμάτων εργαστηρι-
ακών δοκιμών και των πραγματικών εκπομπών CO2 και 
της οικονομίας καυσίμου των αυτοκινήτων Η διαφορά 
μεταξύ των επίσημων αποτελεσμάτων των εργαστηρια-
κών δοκιμών και της πραγματικής απόδοσης των αυτο-
κινήτων αυξάνεται από 9% το 2001 σε 28% το 2012 και 
42% το 2015. Αναμένεται να φθάσει το 50% πριν από 
το 2020. 
Η Transport and Environment (T&E), κάλεσε χθες τις 
κυβερνήσεις να τερματίσουν τις επιδοτήσεις και τις φο-
ρολογικές ελαφρύνσεις για τα υβριδικά μοντέλα. 
Οι δοκιμές διεξήχθησαν από την Emissions Analytics 
σε τρία plug-in υβριδικά μοντέλα SUV - τα BMW X5, 

Volvo XC60 και Mitsubishi Outlander - και διαπίστωσε 
ότι ακόμη και υπό βέλτιστες συνθήκες εκπέμπουν πολύ 
περισσότερο CO2 από ό,τι διαφημίστηκε. 
Οι πωλήσεις υβριδικών οχημάτων plug-in ανεβαίνουν 
στα ύψη στην Ευρώπη, αλλά οι δοκιμές στα νεότερα 
μοντέλα επιβεβαιώνουν ότι μολύνουν το κλίμα πολύ 
περισσότερο από ό, τι ισχυρίζονται οι κατασκευαστές 
αυτοκινήτων - ακόμη και όταν ξεκινούν με μια πλήρη 
μπαταρία. 
Τρία από τα πιο δημοφιλή plug-in το 2020 εκπέμπουν 
περισσότερο CO2 από ό, τι διαφημίστηκε, όταν δοκιμά-
στηκαν στον πραγματικό κόσμο, όπως έδειξε η έρευνα 
για παλαιότερα PHEV. 
Η Transport & Environment (T&E), η οποία ανέθεσε τις 
δοκιμές, δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να τερμα-
τίσουν τις επιδοτήσεις αγοράς και τις γενναιόδωρες φο-
ρολογικές ελαφρύνσεις για τα υβρίδια προσθήκης που 
τροφοδοτούν ένα άλλο σκάνδαλο εκπομπών. 
Οι BMW X5, Volvo XC60 και Mitsubishi Outlander εκπέ-
μπουν 28-89% περισσότερο CO2 από ό, τι διαφημίστηκε 
όταν δοκιμάστηκε από την Emissions Analytics σε μια 
πλήρως φορτισμένη μπαταρία σε βέλτιστες συνθήκες, 
αναφέρει η έκθεση της Transport & Environment (T&E). 
Με άδεια μπαταρία, εκπέμπουν τρεις έως οκτώ φορές 
περισσότερες από τις επίσημες τιμές. Όταν οδηγούνται 
σε λειτουργία φόρτισης μπαταρίας, η οποία θα μπορού-
σε να γίνει πιο συνηθισμένη καθώς οι αυτοκινητιστές 
φορτίζουν πριν από τη χρήση ηλεκτρικής λειτουργίας 
σε ζώνες χαμηλών εκπομπών, τα PHEV εκπέμπουν 
τρεις έως 12 φορές περισσότερο, αναφέρει η έκθεση της 
Transport & Environment (T&E). 
Μόλις η μπαταρία αδειάσει, τα τρία υβριδικά plug-in 
μπορούν να οδηγηθούν μόνο 11-23 χλμ. σε λειτουργία 
κινητήρα προτού υπερβούν τις επίσημες εκπομπές CO2 
ανά χλμ., εκτιμά η T&E. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την 
παραπλανητική αφήγηση της αυτοκινητοβιομηχανίας 
ότι τα PHEV που πωλούνται σήμερα είναι κατάλληλα για 
μεγάλα ταξίδια. Στην πραγματικότητα, πρέπει να φορ-
τίζονται πολύ πιο συχνά από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
της μπαταρίας, τα οποία στη πλειοψηφία τους κάνουν 
περίπου 300 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. 
«Τα plug-in υβρίδια είναι ψεύτικα ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα, κατασκευασμένα για εργαστηριακές δοκιμές και 
φορολογικές ελαφρύνσεις, όχι πραγματική οδήγηση», 

ανέφερε σε δήλωσή της η Julia Poliscanova, ανώτερη 
διευθύντρια της T&E για καθαρά οχήματα. «Οι κυβερ-
νήσεις πρέπει να σταματήσουν να επιδοτούν αυτά τα 
αυτοκίνητα με δισεκατομμύρια χρήματα των φορολο-
γουμένων». 
Σε απάντηση σε αιτήματα για σχολιασμό, ένας εκπρόσω-
πος της Volvo σε ένα email είπε ότι όλα τα αυτοκίνητα 
της Volvo είναι πιστοποιημένα και συμμορφώνονται 
πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία για τις εκπομπές, 
αναφέρει το Reuters. 
 Η εκπρόσωπος της Mitsubishi, Amanda Gibson, δήλω-
σε επίσης μέσω email, ότι οι ανεξάρτητες δοκιμές μπο-
ρούν να παράγουν αναξιόπιστα ή μεταβλητά στοιχεία 
ανάλογα με τις συνθήκες και «φυσικά αμφισβητούμε τυ-
χόν ευρήματα όπου δεν έχουμε επίβλεψη των δοκιμών 
ή της μεθοδολογίας», αναφέρει το Reuters. 
Η BMW δεν απάντησε αμέσως. 
Η ανακοίνωση της T&E ήρθε λίγες μόνο ημέρες μετά την 
κυκλοφορία των προτεινόμενων κανόνων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που ορίζουν αυστηρά όρια εκπομπών 
για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που θα επιτύχουν για να 
χαρακτηριστούν οι δραστηριότητές τους ως βιώσιμη 
επένδυση. 
 Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, τα υβριδικά οχήμα-
τα θα χάσουν την «πράσινη» ετικέτα τους από το 2026 
και μετά. 
Τα plug-in υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας 
συνδυάζουν έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης που 
καταναλώνει βενζίνη είτε ντίζελ με έναν τουλάχιστον 
ηλεκτρικό κινητήρα και μια μεγάλη μπαταριά. Είναι ένα 
στάδιο ανάμεσα στα συμβατικά συστήματα παραγω-
γής ενέργειας που περιλαμβάνουν μόνο έναν κινητήρα 
εσωτερικής καύσης που καταναλώνει βενζίνη είτε ντίζελ 
και τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα τα οποία εξοπλίζονται 
μόνο με έναν είτε περισσοτέρους ηλεκτρικούς κινητήρες. 
Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2020, οι πωλήσεις 
υβριδικών plug-in αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ 
όλων των οικολογικών αυτοκινήτων(ηλεκτρικών ή με-
ρικώς ηλεκτρικών οχημάτων) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών εκμε-
ταλλεύτηκε τις κρατικές επιδοτήσεις ή τις φορολογικές 
ελαφρύνσεις για να τα αγοράσει. 

Η ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ζΗΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ PLUg-IN ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
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Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 5160) η 
απόφαση για την αυτοματοποιημένη η διαδικασία καταχώρισης 
πράξεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πιο αναλυτικά, η απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης ορίζει ότι οι επι-
χειρήσεις, ηλεκτρονικά και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, 
θα αναρτούν  στο ΓΕΜΗ, στοιχεία και πράξεις για τις οποίες είναι 
υποχρεωτική η δημοσίευσή τους, όπως για παράδειγμα οι οικο-
νομικές καταστάσεις, οι ιδρυτικές πράξεις, η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου κ.ο.κ.
Υπενθυμίζεται ότι η σχετική δυνατότητα, προβλέπεται, ήδη, με το 
νόμο 4635/2019, ωστόσο, τεχνικά δεν ήταν εφικτή, καθώς απαι-
τούνταν η έκδοση σχετικής απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων. Η απόφαση αυτή, λοιπόν υπεγράφη και «κωδι-
κοποιεί»  τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης καταχώρισης.
Σημειώνεται ότι, εάν κρίνεται σκόπιμο,  οι υπηρεσίες του ΓΕΜΗ, 
μπορούν να προχωρούν αυτεπαγγέλτως σε καταχωρίσεις, διορ-
θώσεις, μεταβολές και διαγραφές πράξεων.
Επιπλέον, προβλέπεται η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου για 
τη διαπίστωση του βαθμού συμμόρφωσης και στη περίπτωση 
λάθους δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης, εκ μέρους των επιχει-
ρήσεων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ. Ωστόσο, αν 
το λάθος είναι σκόπιμο,  δηλαδή υπάρχει δόλια παραποίηση των 
στοιχείων, τότε, τα πρόστιμα, ανάλογα με τη βαρύτητα της περί-
πτωσης, κυμαίνονται από 500 έως και 100.000 ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, 
το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε πε-
ρίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού 
διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.
Αίτημα για διόρθωση σφάλματος, μπορεί να υποβληθεί και από 
έχοντα έννομο συμφέρον ή άλλη δημόσια υπηρεσία (Δικαστήρια, 
ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Ληξιαρχείο κ.ο.κ.) αλλά και από τρίτους.
Οι εξαιρέσεις
Σύμφωνα με όσα ορίζει η υπουργική απόφαση, από την αυτο-
ματοποιημένη διαδικασία ανάρτησης, εξαιρούνται οι πράξεις που 
σχετίζονται με:
α. κάθε είδους μετασχηματισμό, (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, με-
τατροπές)
β. λύση, διαγραφή και αναβίωση προσωπικής και κεφαλαιουχι-
κής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ),
γ. τροποποίηση καταστατικού κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΕΠΕ, 
ΙΚΕ, ΑΕ).
Οι παραπάνω πράξεις, θα συνεχίσουν να δημοσιεύονται στο 
ΓΕΜΗ κατόπιν ελέγχου νομιμότητας που θα πραγματοποιείται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 Ποιες πράξεις αναρτούν οι επιχειρήσεις
Εφεξής, οι επιχειρήσεις θα αναρτούν αυτοματοποιημένα και χωρίς 
εκ των προτέρων έλεγχο, τις εξής πράξεις:
α) Ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών με το καταστατικό 
και, όπου τυχόν απαιτείται, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκη-
σης.
β) Το διορισμό και την, για οποιοδήποτε λόγο, παύση, με τα στοι-
χεία ταυτότητας, των προσώπων που:
- ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας,

- έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονω-
μένα,
- είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.
γ) Κάθε απόφαση για τακτική ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του κε-
φαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου 
πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος 
των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία και γενικά οι 
όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών 
της εταιρείας.
δ) Την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, είτε κατά τη 
σύσταση της εταιρείας είτε μετά από κάθε αύξησή του.
ε) Εγκεκριμένες ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου 
και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας. Οι ετήσιες και ενοποι-
ημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιέχουν τα 
ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τις υπογρά-
φουν και τις πιστοποιούν.
στ) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη διανομή προσωρινού 
μερίσματος
ζ) Δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την 
εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης ή την υποβάλλει σε άλλη 
συλλογική διαδικασία, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός 
βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις 
γενικών συνελεύσεων. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικα-
στικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις.
η) Το διορισμό και την αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα 
στοιχεία της ταυτότητάς τους.
θ) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και 
τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 ι) Κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο, του οποίου η δημοσιότητα επιβάλ-
λεται από κατ ιδίαν διατάξεις.
Διαδικασία Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης και ευ-
θύνη υπόχρεου
Η διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή αυτοματοποιη-
μένης καταχώρισης από τον υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, είναι 
η εξής:
Πραγματοποιείται σύνδεση στο ΓΕΜΗ. μέσω των κωδικών 
πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί στους υπόχρεους, επιλέγεται 
η «αυτοματοποιημένη αίτηση καταχώρισης» από το μενού των 
αιτήσεων,
συμπληρώνονται τα απαραίτητα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης 
καταχώρισης (ημερομηνία, όργανο απόφασης, θέμα κ.ά.) και 
«ανεβαίνουν» στο σύστημα οι σχετικές πράξεις που απαιτούνται 
για να συνοδεύσουν την σχετική αίτηση καταχώρισης. Πραγμα-
τοποιείται ηλεκτρονική πληρωμή του τέλους καταχώρισης και 
γίνεται «υποβολή» της σχετικής αίτησης ενώ δημιουργείται αυτό-
ματα ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ., στην οποία αναφέρε-
ται η ημερομηνία καταχώρισης, o Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης 
(ΚΑΚ) και το θέμα.
Στο κείμενο της ανακοίνωσης θα πρέπει να αναφέρεται ότι «η 
συγκεκριμένη καταχώριση έγινε αυτοματοποιημένα από την 
υπόχρεο, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για το πε-
ριεχόμενό της».
Επισημαίνεται ότι για κάθε αυτοματοποιημένη καταχώριση τη-
ρούνται υποχρεωτικά οι διατάξεις που άπτονται των κανόνων 

της εμπορικής δημοσιότητας, όπως αυτοί προβλέπονται στο ν. 
4635/2019, σε συνδυασμό με την ειδικότερη εταιρική νομοθε-
σία που διέπει τον νομικό τύπο για τον οποίο πραγματοποιήθηκε 
η σχετική καταχώριση. Σε αντίθετη περίπτωση,  επιβάλλονται 
οι απαραίτητες διορθώσεις και, όπου προβλέπεται, οι ανάλογες 
κυρώσεις.
Στην περίπτωση που τρίτος έχει έννομο συμφέρον και επιθυμεί 
την καταχώριση δήλωσης, πράξης ή στοιχείου στο ΓΕΜΗ, υπο-
βάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Μητρώου την αίτησή του 
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα, καταβάλλοντας και 
το σχετικό τέλος καταχώρισης της εν λόγω πράξης.
Η υπηρεσία ΓΕΜΗ, εφόσον διαπιστώσει το έννομο συμφέρον του 
αιτούντος και προβεί σε τυπικό έλεγχο πληρότητας και ορθότητας 
των στοιχείων της υποβαλλόμενης αίτησης, κάνει την σχετική κα-
ταχώριση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η σχετική αίτηση 
δεν πληροί τα κριτήρια του νόμου προς καταχώριση απορρίπτε-
ται.
Δειγματοληπτικός έλεγχος
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι αρμόδιες  υπηρεσίες 
ΓΕΜΗ υποχρεούνται να διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους 
προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα, και η πληρότητα των 
αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων.
Ο δειγματοληπτικός έλεγχος πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο και 
συγκεκριμένα τον Μάιο και το Νοέμβριο, σε ποσοστό τουλάχιστον 
10% κάθε φορά, επί του αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων στο 
ΓΕΜΗ.
Το μεταβατικό στάδιο
Τα υποδείγματα των αιτήσεων είναι τυποποιημένα (αυτοματο-
ποιημένες αιτήσεις)  και για το λόγο αυτό,  έως την υλοποίηση 
όλων των αιτήσεων που καταχωρίζονται αυτοματοποιημένα 
στο ΓΕΜΗ, οι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ ακολουθούν την εξής 
διαδικασία:
α) εφόσον υπάρχει διαθέσιμη σχετική αίτηση καταχώρισης στην 
υπηρεσία εξωστρέφειας του ΓΕΜΗ, τότε:
i. οι υπόχρεοι επιλέγουν την εν λόγω αίτηση καταβάλλοντας ταυ-
τόχρονα το σχετικό τέλος καταχώρισης της εν λόγω πράξης,
 ii. η υπηρεσία ΓΕΜΗ αφού ολοκληρώσει τον τυπικό έλεγχο (πλη-
ρότητας και ορθότητας) των στοιχείων της υποβαλλόμενης αίτη-
σης, πραγματοποιεί την σχετική καταχώριση στο ΓΕΜΗ
 β) εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη σχετική αίτηση καταχώρισης 
στην υπηρεσία εξωστρέφειας του ΓΕΜΗ, τότε:
i. οι υπόχρεοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία 
ΓΕΜΗ την αίτησή τους συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα, καταβάλλοντας και το σχετικό τέλος καταχώρισης της 
εν λόγω πράξης,
ii. η υπηρεσία ΓΕΜΗ, με την παραλαβή της σχετικής αίτησης και 
των λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων, πράξεων ή στοιχείων, 
προβαίνει σε τυπικό έλεγχο της αίτησης (πληρότητας και ορθότη-
τας) και πραγματοποιεί την σχετική καταχώριση στο ΓΕΜΗ
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η σχετική αίτηση των περι-
πτώσεων α και β δεν πληροί τα κριτήρια του νόμου προς καταχώ-
ριση, απορρίπτεται αιτιολογημένα από την υπηρεσία ΓΕΜΗ.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ   
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Oι περιορισμοί των μετακινήσεων λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού έφεραν στην Aegean, για το τρίτο τρί-
μηνο του έτους, ζημιές 28,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 
90,2 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, που δημο-
σιεύει το ΑΠΕ,» από τις αρχές Ιουλίου 2020 μετά και 
τη μερική άρση των περιορισμών ανά την Ευρώπη, 
άρχισε η σταδιακή επαναφορά πτήσεων στο δίκτυο 
εξωτερικού. Ωστόσο, πολλές αγορές παρέμειναν μη 
προσβάσιμες, η ζήτηση λόγω της πανδημίας ήταν 
αδύναμη, ενώ και η έλλειψη συντονισμού στα ταξιδι-
ωτικά πρωτόκολλα δυσχέρανε την προσπάθεια». 
Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους η AEGEAN πραγμα-
τοποίησε 49% λιγότερες πτήσεις σε σχέση με το 2019, 
ενώ η επιβατική κίνηση μειώθηκε κατά 62%. Η μέση 
πληρότητα πτήσεων διαμορφώθηκε σε 65,7% από 
87,7%  μεταφέροντας όμως, ακόμη και με αυτούς τους 
περιορισμούς σχεδόν 2 εκ. επιβάτες κατά το τρίτο τρί-
μηνο σε 78 προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό. Με την εξέλιξη της πανδημίας και των σταδιακών 
εκ νέου περιορισμών, ιδιαίτερα  μετά τα τέλη Αυγού-
στου, να καθορίζουν το βαθμό δραστηριοποίησης του 
Ομίλου, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο του έτους 

διαμορφώθηκε σε 155,1 εκατ. ευρώ από 512,5 εκατ. 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ οι 
ζημίες μετά από φόρους στα 28,3 εκατ. ευρώ σε σχέση 
με κέρδη 90,2 εκατ. ευρώ το 2019.
Το εννεάμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 
342,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,031 δισ. ευρώ το 2019, ενώ 
μεταφέρθηκαν συνολικά 4,4 εκατ. επιβάτες. Το καθα-
ρό αποτέλεσμα για το εννεάμηνο, μετά από φόρους 
ανήλθε σε ζημιές ύψους 187,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερ-
δών ύψους 77,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 
του 2019.
Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορ-
φώθηκαν σε 433,3 εκατ. ευρώ στις 30/09/20, ενώ το 
σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων (τραπεζικός 
δανεισμός και ομολογιακό δάνειο) σε 290 εκατ. ευρώ. 
Η εταιρεία παρέλαβε στις 21 Νοεμβρίου το έβδομο 
Airbus Α320neo και το δεύτερο A321neo από την συ-
νολική παραγγελία των 46 αεροσκαφών. 
Ο διευθύνων σύμβουλος της Αegean Δημήτρης Γερο-
γιάννης σε δήλωσή του αναφέρει: «Κατά το τρίτο τρί-
μηνο του έτους επανεκκινήσαμε το δίκτυο μας και στο 
εξωτερικό, όπου αυτό ήταν εφικτό, τηρώντας πάντα τα 
αυξημένα μέτρα προστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ταξιδιού. Είμαστε περήφανοι, που η προσπάθειά μας 
αναγνωρίστηκε και μέσω της διεθνούς αξιολόγησης 
της Skytrax, με την Εταιρεία να λαμβάνει διάκριση 4 
αστέρων (4-Star COVID-19 Airline Safety Rating). Κα-
ταφέραμε να μεταφέρουμε σχεδόν 2 εκατ. επιβάτες και 
να περιορίσουμε  τις ζημίες της περιόδου στο ένα τρίτο 
εκείνων του προηγούμενου (δευτέρου) τριμήνου».
Για τη χειμερινή περίοδο του 2020-2021, προσθέτει, 
είναι προφανές ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας, 
καθώς και οι νέοι περιορισμοί με lockdowns ανά την 
Ευρώπη και στην Ελλάδα, μας οδηγούν σε δραστηρι-
ότητα σε επίπεδα χαμηλότερα του 20% από τo 2019.
«Η αφετηρία διανομής εμβολίων κατά τους πρώτους 
μήνες του 2021, αλλά και η καθιέρωση κοινών ταξιδι-
ωτικών πρωτοκόλλων, προσβλέπουμε να δημιουργή-
σουν τις συνθήκες για μια σταδιακή μερική ανάκαμψη 
το 2021. Συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην αναγκαία 
ευελιξία για να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά 
στις ανάγκες των επιβατών μας στο διαρκώς μεταβαλ-
λόμενο περιβάλλον αλλά και στην περαιτέρω θωράκι-
ση της χρηματοοικονομικής μας θέσης» καταλήγει ο 
διευθύνων συμβουλος της Aegean.

«Η Aegean έχει όλα τα χαρακτηριστικά του εθνικού 
αερομεταφορέα και είναι αναγκαία συνθήκη η κρατι-
κή της ενίσχυση για την επιβίωση της τουριστικής μας 
βιομηχανίας. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να τη 
στηρίξουμε για λόγους εθνικούς. Ταυτόχρονα, το ελ-
ληνικό δημόσιο έχει το δικαίωμα εξαγοράς μετοχών 
της εταιρίας όποτε το κρίνει σκόπιμο, μειώνοντας το 
ρίσκο». 
Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- δήλωσε ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής στη 
Βουλή, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «πέραν κάθε 
λογικής» τη κριτική που ακούγεται από την αντιπολί-
τευση για την απόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει 
οικονομικά την Aegean.
«Αυτό που κάνουμε είναι να δώσουμε ένα μέρος της 

κρατικής ενίσχυσης, ύψους 120 εκατ. ευρώ ενώ εκ 
μέρους της εταιρίας θα γίνει αύξηση του κεφαλαίου, 
ύψους 80 εκατ. ευρώ. Ο ιδιώτης βάζει το χέρι στη τσέ-
πη δηλαδή», τόνισε ο κ. Καραμανλής, κατά τη συζήτη-
ση στην αρμόδια Επιτροπή, του νομοσχεδίου για τον 
διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ ΥΠΑ και ΑΠΑ και 
πρόσθεσε:
«Σε καμία άλλη χώρα δεν ζητήθηκε από ιδιώτες να 
βάλουν το χέρι στη τσέπη. Εδώ όμως ζητήθηκε από 
την εταιρία. Ο κλάδος των αερομεταφορών έχει υγιείς 
επιχειρήσεις. Η Aegean είχε επενδυτικό πλάνο ύψους 5 
δις. προ κρίσης. Επιβεβαιώνεται λοιπόν η κυβερνητική 
πολιτική. Το ελληνικό δημόσιο διασφαλίζει το δικαί-
ωμα εξαγοράς αντί να πάρει άμεσα μετοχές. Κάνουμε 
λοιπόν το καθήκον μας και για να υπάρχει υγιής αντα-

γωνισμός και για να μην υπάρχουν ούτε δημόσια ούτε 
ιδιωτικά μονοπώλια».
«Σε όλες τις χώρες στηρίζονται οι εθνικές αερομετα-
φορές. Η Πορτογαλία δίνει 1,2 δις. για ενίσχυση του 
κρατικού της αερομεταφορέα και η Ελλάδα 120 εκατ. 
ευρώ», κατέληξε ο κ. Καραμανλής. 
Νωρίτερα, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Υπο-
δομών και Μεταφορών Νίκος Παππάς, έκανε λόγο για 
θολό τοπίο για το τι εξασφαλίζει το ελληνικό δημόσιο 
με την οικονομική ενίσχυση της  Aegean.
«Βλέπουμε την Aegean ξανά και ξανά να λέει πως δεν 
χρειάζεται κρατική βοήθεια και ξανά και ξανά να την 
αποζητά και να την διεκδικεί. Και σε αντίθεση με άλ-
λες χώρες το τι θα πάρει το δημόσιο είναι σχετικό και 
θολό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπάς.

ΑEgEAN: ζΗΜΙΕΣ ΥΨΟΥΣ 28 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ coVID -19

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΤΗΡΙζΟΝΤΑΣ ΤΗΝ AEgEAN
Διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον
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Βοήθεια 823 εκ. ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης του κο-
ρωνοϊού και των φυσικών καταστροφών σε οκτώ χώρες της ΕΕ 
μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, ενέκρινε χθες –σημειώνει 
το ΑΠΕ- το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η συνολική βοήθεια προς την Ελλάδα αναμένεται να ανέλθει σε 
18.142.000 ευρώ εκ των οποίων λίγο περισσότερα από 4,5 εκ. 
αντιστοιχούν στην προκαταβολή ύψους 25%.
Η ενίσχυση ύψους 823 εκ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) θα κατανεμηθεί ως εξής: 
Το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης, πάνω από 692 εκατ. ευρώ, 
θα βοηθήσει την Κροατία για την ανοικοδόμηση μετά τον σει-
σμό του Μαρτίου και με την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας COVID-19
Περισσότερα από 132,7 εκατ. ευρώ θα διατεθούν συνολικά ως 
προκαταβολές στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την 
Ισπανία, την Κροατία, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία για την 

σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας 
υγείας που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 στις αρχές 
του 2020.
Η Κροατία θα λάβει τη μερίδα του λέοντος για να μπορέσει να 
αντιμετωπίσει τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού του 
Μαρτίου 2020 στο Ζάγκρεμπ και στις γύρω περιοχές. Μια πρώ-
τη δόση ύψους 88,9 εκατ. ευρώ είχε ήδη εκταμιευθεί στα τέλη 
Αυγούστου.
Πάνω από 7 εκ. ευρώ θα διατεθούν στην Πολωνία για να ενι-
σχυθούν οι προσπάθειες ανοικοδόμησής μετά τις πλημμύρες 
στην επαρχία Podkarpackie Voivodeship τον Ιούνιο του τρέχο-
ντος έτους.
Το Ταμείο Αλληλεγγύης στην μάχη κατά της πανδημίας
Το 2020, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την 
Αντιμετώπιση του κορωνοϊού, τροποποιήθηκαν οι κανόνες 
του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να 

βοηθήσει στην αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, επεκτείνοντας όπως 
αρμόζει στην περίσταση το πεδίο εφαρμογής της αρχής της αλ-
ληλεγγύης της ΕΕ.
Συνολικά, 19 χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, 
Τσεχία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία) καθώς και τρεις υπό ένταξη 
χώρες (Αλβανία, Μαυροβούνιο και Σερβία) ζήτησαν βοήθεια 
για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης του κορωνοϊού. 
Επτά εκ των προαναφερθέντων χωρών έχουν ζητήσει ήδη προ-
καταβολή, το οποίο ήταν το αντικείμενο αυτής της ψηφοφορίας.
Η βοήθεια που συστήνεται στη σχετική έκθεση εγκρίθηκε με 682 
ψήφους υπέρ, οχτώ ψήφους κατά δύο αποχές.

Την αισιοδοξία του ότι θα βγούμε πιο δυνατοί από την κρίση, 
εξέφρασε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης, κατά την ομιλία του στην πρώ-
τη συνεδρίαση επεξεργασίας του κρατικού προϋπολογισμού 
2021, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Όπως είπε 
χαρακτηριστικά, είμαι αισιόδοξος ότι «θα βγούμε πιο δυνα-
τοί από την κρίση μετά το 2ο τρίμηνο 2021, για να έχουμε 
μια δυναμική ανάκαμψη». Επισήμανε ωστόσο ότι «μέχρι 
να φτάσουμε εκεί, έχουμε έξι δύσκολους μήνες, - μπορεί και 
πέντε, μακάρι να είναι και τέσσερις - που πρέπει να τους περ-
πατήσουμε με σύνεση και σωφροσύνη για να ανοίξει μια νέα 
περίοδος για τη χώρα, στην οποία, η κυβέρνηση - κρατώντας 
στιβαρά το τιμόνι - θα οδηγήσει το εθνικό σκάφος».
Ο κ. Σκυλακάκης σημείωσε ότι στην «εξωγενή» κρίση, μπή-
καμε σε «δυσμενέστερη» θέση, καθώς είμαστε η 2η πιο γη-
ρασμένη χώρα στην Ευρώπη, έχουμε μεγάλη αστικοποίηση, 
βασιζόμαστε πολύ στον τουρισμό ενώ η κοινωνική απόσταση 

«δεν είναι της δικής μας κουλτούρας». Παρατήρησε επίσης 
ότι μπήκαμε στην υγειονομική κρίση παραλαμβάνοντας (από 
την προηγούμενη κυβέρνηση) τις μισές ΜΕΘ από τον μέσο 
όρο της Ευρώπης, «τις οποίες αυξήσαμε». Απαντώντας στην 
κα Αχτσιόγλου για τις δαπάνες της κυβέρνησης της ΝΔ στην 
Υγεία, είπε ότι οι δαπάνες αυτές, όλα τα χρόνια διακυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν λιγότερες από τις δαπάνες της κυβέρνησης 
Σαμαρά το 2014.
 Ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι όσοι ζητούν σήμερα μεγαλύτερες 
δαπάνες πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτές είναι μελλοντικοί 
φόροι: «Δεν υπάρχει κανείς καλός πατερούλης που ξαφνικά 
ανακάλυψε εκατομμύρια, και τα δίνει. Εάν κάποιος λέει δώσε 
30, 40, 50 δισεκατομμύρια, εννοεί, βάλε αυτά τα ποσά από τα 
μελλοντικά έσοδα, που πρέπει να πληρώσει». Εξηγώντας μά-
λιστα το πώς η κυβέρνηση θα βρει τα χρήματα, που σήμερα 
δαπανώνται, είπε ότι, «με τις μεταρρυθμίσεις που κάνουμε, 
το μεγάλο πλεονέκτημα που κέρδισε ο πρωθυπουργός Μη-

τσοτάκης, δηλαδή το ταμείο ανάκαμψης, και τη δυνατότητά 
μας να αξιοποιήσουμε σωστά αυτούς τους πόρους, θα έχου-
με ταχύτερους ρυθμούς ανάκαμψης, και θα μπορέσουμε να 
πάρουμε σε μακρό χρονικό διάστημα ένα μερίδιο της μελλο-
ντικής ανάπτυξης, για να πληρώσουμε τα χρέη, που τώρα 
δημιουργούνται. Αυτό σημαίνει μακρύς χρόνος και ελάχιστο 
έως μηδενικό κοινωνικό κόστος» είπε ο κ. Σκυλακάκης και 
συνέχισε: Εάν ακολουθούσαμε τις προτροπές του ΣΥΡΙΖΑ, «θα 
βάζαμε με βεβαιότητα τη χώρα σε θανάσιμο κίνδυνο σε ότι 
αφορά τη δημοσιονομική σταθερότητα, και αύριο, οι όποιες 
δαπάνες που θα κάναμε στην 1η φάση, θα μετατρέπονταν σε 
σκληρά πλήγματα στην οικονομία και τον κοινωνικό ιστό». 
Πληρώσαμε πολύ ακριβά τις αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει 
«να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, διότι κρίνονται αυτές τις 
μέρες ζωές, αλλά και η πορεία της χώρας για πολλά χρόνια...»

H Attica Bank εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τον οργανισμό 
The Tipping Point, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του προ-
γράμματος σε 12 σχολεία, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές 
όπου δραστηριοποιείται και παρέχει τις υπηρεσίες της, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μαθητές από Ιωάννινα, Καλαμάτα, Λαμία, Λάρισα, Πάτρα, 
Πύργο, Ρόδο, Ηράκλειο, Τρίκαλα, Χαλκίδα, Χανιά και Χίο, μέσω 
live ομαδικών τηλεδιασκέψεων ή/και ασύγχρονων ερωτήσε-
ων-απαντήσεων, έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν 
με επαγγελματίες (μέντορες) από όλο τον κόσμο προκειμένου 
να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα τους, καθώς και να εμπνευ-
στούν για τα πρώτα τους επαγγελματικά και ακαδημαϊκά βήμα-

τα.
 Μέσω του Tipping Point, οι μαθητές συνδέονται άμεσα με την 
αγορά εργασίας, ενημερώνονται για πολλαπλά επαγγέλματα 
ή ειδικότητες που επιθυμούν, ενώ παράλληλα καλλιεργούν 
σημαντικές δεξιότητες στο πλαίσιο της συζήτησης τους με τους 
μέντορες, όπως είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η κριτική 
σκέψη και η συνεργασία.
Επιπλέον, η συνεργασία της Attica Bank με το Tipping Point 
διευρύνεται, καθώς στελέχη της Τράπεζας θα έχουν τη δυ-
νατότητα να αναλάβουν το ρόλο του μέντορα, προκειμένου 
να μοιραστούν τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους από την 
επαγγελματική τους πορεία και καθημερινότητα με μαθητές από 

όλη την Ελλάδα
 Το TTP έχει ως σκοπό να συμβάλλει στη δημιουργία ενημερω-
μένων και ενσυνείδητων νέων, σε ότι αφορά τις ακαδημαϊκές 
επιλογές τους και τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιο-
δρομία.
Με τη χρήση της τεχνολογίας, μαθητές, σε νησιά, σε απομακρυ-
σμένα χωριά της περιφέρειας, σε προάστια των μεγάλων πόλε-
ων, διευρύνουν τους ορίζοντες & τις επιλογές τους, λαμβάνουν 
απαντήσεις στις δικές τους ερωτήσεις από ανθρώπους-πρότυπα 
(μέντορες) σε όλο τον κόσμο - από γιατρούς και αγρότες του δι-
πλανού νησιού, μέχρι αθλητές και μηχανικούς της NASA.

ΒΟΗΘΕΙΑ 823 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟϊΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
Σε οκτώ χώρες της ΕΕ - Η Ελλάδα θα λάβει 18.142.000 ευρώ  

ΒΟΥΛΗ: ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Θ. Σκυλακάκης: Θα βγούμε πιο δυνατοί από την κρίση

AttIcA BANK ΚΑΙ tHE tIPPINg PoINt ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ   
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Προσαυξάνεται στο διπλάσιο για τον Δεκέμβριο του 
2020 η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των ωφελούμε-
νων μονάδων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, 
σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, που 
κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου, με τίτλο «μέτρα ενίσχυσης 
των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων».
Η ανωτέρω προσαύξηση –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- κα-
ταβάλλεται άπαξ και κατά παρέκκλιση του ανώτατου 
μηνιαίου ορίου του εγγυημένου ποσού και των ανώτα-
των μηνιαίων ορίων ανά ωφελούμενη μονάδα, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα.
Με τις διατάξεις της τροπολογίας ρυθμίζονται θέματα 
αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.
Ειδικότερα:
Προβλέπεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζο-
μένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για 
τον Νοέμβριο του 2020.
α. Οι οριζόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων 
αναστέλλεται η λειτουργία αυτών ή των υποκαταστημά-
των τους, δύναται:
- να θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις ερ-
γασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως 
και την 4η Νοεμβρίου 2020,
- να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργα-
ζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον 
Νοέμβριο του 2020.
β. Οι οριζόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν σε 
κλάδους που πλήττονται δύναται:
- να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή 
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, που έχουν 

ήδη τεθεί σε αναστολή,
- να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις 
εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, 
εφόσον έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 
2020.
γ. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι λαμβάνουν:
i) την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού, η 
οποία ορίζεται κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των 
συμβάσεων εργασίας, με βάση υπολογισμού το ποσό των 
800 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες και
ii) πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού μι-
σθού τους.
δ. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού τελεί υπό ειδικό φο-
ρολογικό καθεστώς (είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη 
και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν 
υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν 
δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη 
προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, 
τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα 
πιστωτικά ιδρύματα).
ε. Αναλαμβάνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό το κό-
στος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η 
κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ αναλογία του 
χρονικού διαστήματος αναστολής, των εν λόγω εργαζο-
μένων.
στ. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που 
ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται και τους παρέχεται 
η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν 
την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 
τους, μπορούν να εντάσσουν στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 εργαζόμενους, 
των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε 
αναστολή.
ζ. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) προβλέπεται, με-
ταξύ άλλων, η δυνατότητα παράτασης των προαναφερό-
μενων ρυθμίσεων.
- Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις-εργοδότες 
που απασχολούν εργαζόμενους, των οποίων η σύμβα-
ση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 
2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή 
κατά διαστήματα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, να 
μεταφέρουν, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, 
το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της 
ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020 έως και την 30ή 

Ιουνίου 2021.
- Μετατίθεται, μέχρι την 30ή.04.2021, (σήμερα ισχύει μέ-
χρι την 31η.12.2020), η καταληκτική ημερομηνία υπαγω-
γής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 σχετικά με τον προσ-
διορισμό ασφαλιστικών οφειλών, μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφει-
λών (ΚΕΑΟ).
- Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο καταβολής 
δόσεων εκκαθάρισης έτους 2019 των ασφαλιστικών ει-
σφορών αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελμα-
τιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και προσώπων 
που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ. Συγκεκριμένα, 
καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε πέντε μηνιαίες 
δόσεις τυχόν διαφορά που προκύψει (χρεωστικό υπόλοι-
πο) από την εκκαθάριση των ανωτέρω ασφαλιστικών 
εισφορών.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της μηνιαίας 
δόσης, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος.
- Παρατείνεται έως την 30ή.4.2021 η θητεία των i) διοι-
κητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών των αιρε-
τών οργάνων των ΝΠΙΔ και του ΝΠΔΔ, με την επωνυ-
μία, «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού 
Τυπογραφείου» και ii) μελών του Γενικού Συμβουλίου, 
της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτρο-
πής της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
(Ε.Σ.Α.μεΑ.), καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων και 
Ελεγκτικών Επιτροπών των δευτεροβάθμιων και πρω-
τοβάθμιων οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ., εφόσον 
έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής ή λήγει για πρώτη 
φορά, ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
- Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων από υπαλ-
λήλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυνα-
μικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο υλοποιούμενων προγραμμά-
των και παροχών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, 
για το χρονικό διάστημα που υφίσταται άμεσος κίνδυνος 
διασποράς της πανδημίας COVID-19, το οποίο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος των 
προτεινόμενων διατάξεων.
- Εκδίδεται με υπουργική απόφαση, μέχρι την 
31η.12.2020, Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Δια-
χείρισης του ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020 Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Των ωφελούμενων μονάδων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας - Τι προβλέπει αναλυτικά 
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Ολοκληρώθηκε και σε δεύτερη ανάγνωση στην επι-
τροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, το νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
για τον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας και της Αρχής Πολιτικής 
Αεροπορίας, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισε η ΝΔ, ενώ 
από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, 
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜεΡΑ25 καταψήφισαν, ενώ το ΚΙΝΑΛ 
και η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για την ολομέ-
λεια. 
«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα με την ασφά-
λεια των πτήσεων, ούτε τίθεται θέμα μείωσης προ-
σωπικού ή μισθών. Όλο το νομοσχέδιο έγινε υπό την 
αυστηρή επιτήρηση της EASA - του ανώτατου αυτού 
ευρωπαϊκού οργάνου - όπως πρέπει να γίνεται πάντα 
- και καταλήξαμε μετά από 8 μήνες και μέσα από ένα 
σοβαρό διάλογο και συζητήσεις που έγιναν, στο νέο 
νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό απαντά και στις αιτιάσεις 
για το αν διασφαλίζουμε ή όχι το δημόσιο συμφέρον» 
επεσήμανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 
Κώστας Καραμανλής, κλείνοντας τη συζήτηση του 
νομοσχεδίου του. 
«Σωστά γίνεται ο διαχωρισμός, ΥΠΑ και ΑΠΑ γιατί 
δεν μπορεί ο ελεγχόμενος να είναι και ελεγκτής. Στην 
ουσία νομοθετούμε αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε το 
2016 αλλά που ποτέ δεν εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα 
η Ελλάδα να κινδυνεύει με κυρώσεις από την Ε.Ε.» 
υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής και επιτέθηκε στην αξι-
ωματική αντιπολίτευση κατηγορώντας την ότι ασκεί 
μικροκομματική πολιτική.  
«Με τσουβαλιασμένα ψέματα και αυταπάτες δεν μπο-
ρούμε να συζητήσουμε σοβαρά. Το νομοσχέδιο αυτό 
θα μπορούσε να φέρει ένα μίνιμουμ συνεννόησης. 
Αγκαλιάζετε δυστυχώς όλα τα ζητήματα χρωματικά, 
όπως κάνετε και με το κορωνοϊό. Εξυπηρετείτε συντε-
χνιακά συμφέροντα ενός μικρού κλάδου που ανήκει 
στο κόμμα σας», ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και 
συμπλήρωσε: «Κάθε μεγάλη αλλαγή φέρνει και δια-
φωνίες. Επί της ουσίας, αυτό που φέρνει σε δύσκολη 
θέση την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι η πραγμα-
τικότητα». 
Απαντώντας στη κριτική που δέχθηκε για την μείωση 
του προσωπικού στην ΑΠΑ από 487 σε 172 εργαζο-

μένους, ο κ. Καραμανλής αντέτεινε ότι «το αποφά-
σισε η ειδική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν και 
4 εκπρόσωποι της ΥΠΑ καθώς και εκπρόσωποι του 
ανώτατου ευρωπαϊκού οργάνου για την ασφάλεια της 
αεροπορίας». Παράλληλα κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι 
«δημιούργησε μια υδροκέφαλη ΑΠΑ 487 ατόμων για 
να εξυπηρετήσει τους φίλους του». 
Έμφαση έδωσε ο κ. Καραμανλής στο θέμα των ελέγ-
χων στα αεροδρόμια, διαβεβαιώνοντας ότι δεν τίθεται 
κανένα θέμα μείωσής τους και έκανε λόγο «για σπέ-
κουλα που γίνεται».  
«Όλοι οι έλεγχοι που γίνονται, διεξάγονται ηλεκτρο-
νικά μέσα από τη βάση δεδομένων και δεν απαιτείται 
αυτοπρόσωπη παρουσία. Δεν μπορεί στον 20ο αιώνα 
να γίνονται ηλεκτρονικά; Αυτά που συμβαίνουν στην 
Ελλάδα δεν γίνονται σε καμία άλλη χώρα», ανέφερε. 
Ακόμα, απέρριψε τις κατηγορίες περί μείωσης των 
μισθών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, αντιτεί-
νοντας ότι με τις νέες ρυθμίσεις, «κάποιες επιπλέον πα-
ροχές συνδέονται με την απόδοση της αεροναυτιλίας». 
«Σέβομαι απόλυτα τον πολύ σημαντικό ρόλο των 
ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Και το ζήτημα δεν 
είναι να χαϊδέψουμε τα αυτιά των ελεγκτών αλλά να 
γίνει αξιολόγηση. Δώσαμε επιπλέον μπόνους στους 
ελεγκτές οι οποίοι κάνουν εξαιρετικά καλή δουλειά 
και εμείς θέλουμε να την κάνουμε καλύτερα. Δίνουμε 
επιπλέον κίνητρο για να μειώσουμε τις καθυστερήσεις 
που ήταν απαράδεκτες. Η χώρα θέλει τον τουρισμό 
της, που είναι και η ναυαρχίδα της οικονομίας. Τον 
Ιούλιο του 2019, οι καθυστερήσεις έφθαναν μέχρι και 
3,5 ώρες σε εσωτερικές πτήσεις. Αυτά τα απαράδεκτα 
πράγματα δεν μπορούν να συνεχίζονται», τόνισε ο κ. 
Καραμανλής. 
Τέλος, ο κ. Καραμανλής απέρριψε τις αιτιάσεις περί 
κατάργησης της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών 
αντιτείνοντας ότι οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες πάνε 
στην ΑΠΑ.  
Από την πλευρά του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και το-
μεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του κόμματος, 
Νίκος Παππάς, κατηγόρησε τη κυβέρνηση ότι μειώνει 
τους ελέγχους στα αεροδρόμια και τόνισε ότι «αυτό 
εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των πτήσεων». 
«Οι μόνοι που χαίρονται από τη de facto μείωση ελέγ-
χων στα αεροδρόμια είναι οι ελεγχόμενοι», ανέφερε 

χαρακτηριστικά. 
Την έντονη διαφωνία του εξέφρασε ο κ. Παππάς και για 
την μείωση του προσωπικού της ΑΠΑ αμφισβητώντας 
ότι υπήρξε κάποια συγκεκριμένη μελέτη ή διαβούλευ-
ση με τη Κομισιόν: «Η κυβέρνηση αγνόησε, και τις 
επιφυλάξεις, και τις αντιρρήσεις των εργαζομένων, και 
συμπεριφέρθηκε με τρόπο απαξιωτικό απέναντι στις 
ανησυχίες τους» κατέληξε ο κ. Παππάς.
Ο εισηγητής του ΚΙΝΑΛ, Χρήστος Γκόκας, εξέφρασε 
έντονες επιφυλάξεις, «για τον τρόπο που επιχειρείται 
ο πλήρης διαχωρισμός ΥΠΑ και ΑΠΑ στα θέματα της 
οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειάς τους», ση-
μειώνοντας ότι «είναι αμφίβολο αν το νομοσχέδιο 
θα λειτουργήσει στα πράξη». «Η μετατροπή της ΥΠΑ 
από αυτοτελή δημόσια υπηρεσία σε ΝΠΔΔ, δεν είναι 
δικαιολογημένη επαρκώς, ενώ προκύπτουν πολλά 
ζητήματα σε σχέση με τη λειτουργία της και την οικο-
νομική και διοικητική της αυτοτέλεια», συμπλήρωσε ο 
κ. Γκόκας.
Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, 
υποστήριξε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι «η ιδι-
ωτικοποίηση της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας 
προς όφελος των ιδιωτικών εταιριών» και ζήτησε την 
απόσυρσή του. «Ο αμιγής δημόσιος χαρακτήρας της 
ΥΠΑ εξαφανίζεται ώστε να παραδοθεί το επιχειρησιακό 
κομμάτι στους ιδιώτες. Οι κανόνες ασφαλείας θα γίνο-
νται λάστιχο, λιγότεροι ελεγκτές σημαίνει και λιγότεροι 
έλεγχοι, θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
ασφάλεια των πτήσεων και της εθνικής κυριαρχίας της 
χώρας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Συντυχάκης. 
Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης 
Βιλιάρδος, υποστήριξε ότι είναι απαράδεκτο να χα-
ράζεται μια στρατηγική ανεξέλεγκτης εναέριας κυκλο-
φορίας από την ΑΠΑ, ενώ έκανε λόγο «για δύο μέτρα 
και δύο σταθμά που υιοθετούνται για τους εργαζόμε-
νους». 
Ο ειδικός αγορητής του ΜεΡΑ25 Κρίτων Αρσένης πα-
ρατήρησε ότι, «το νομοσχέδιο κατενθουσιάζει όλες 
τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ δέχεται τα πυρά όλης 
της Αντιπολίτευσης και όλων των συνδικαλιστών». 
«Αποσύρετέ το και φέρτε ένα νομοσχέδιο που θα εξυ-
πηρετεί και θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και 
όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα», ανέφερε μεταξύ άλλων 
ο κ. Αρσένης.  

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα με την ασφάλεια των πτήσεων» διαβεβαιώνει ο υπουργός, Κ. Καραμανλής
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Από ένα σημαντικό γραφειοκρατικό βάρος απαλλάσσονται 
πολίτες και δημόσια Διοίκηση, καθώς ο e-ΕΦΚΑ ξεκινά να 
αξιοποιεί την διαλειτουργικότητα για την αυτόματη λήψη 
φορολογικής ενημερότητας για την εξόφληση πολιτών και 
επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σε αυ-
τόν. Έτσι, σύμφωνα με το ΑΠΕ, φυσικά και νομικά πρόσωπα 
σταματούν να προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα για 
να πληρωθούν, καθώς η διαδικασία γίνεται αυτόματα.
Ο e-ΕΦΚΑ, μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός της χώ-
ρας, αποκτά πρόσβαση στην διασύνδεση των δημοσίων 
φορέων με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μόνο σε ό,τι αφορά στον συγκε-

κριμένο φορέα, κατά το τελευταίο έτος πάνω από 10.000 φο-
ρολογικές ενημερότητες εκδόθηκαν και προσκομίστηκαν από 
υπόχρεους, είτε με φυσικό είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.
Η διασύνδεση υλοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικό-
τητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης. Ταυτόχρονα, ξεκινά η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δι-
αλειτουργικότητας και από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, το Γενικό Νοσοκο-
μείο Ξάνθης και τον Δήμο Βόλου. Η Βουλή των Ελλήνων ήταν 
ο πρώτος δημόσιος φορέας που αξιοποίησε την εν λόγω υπη-
ρεσία μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Ακολούθησε η 
ΚΕΔΕ, έτσι ώστε να μη χρειάζεται η προσκόμιση φορολογικής 

ενημερότητας προς τους δήμους της χώρας.
Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί αιτήματα ένταξης από περισ-
σότερους από 110 δημοσίους φορείς. Αυτήν τη στιγμή, η συ-
γκεκριμένη διαλειτουργικότητα βρίσκεται σε πιλοτική ή παρα-
γωγική λειτουργία σε περισσότερο από το 50% των φορέων.
H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
καλεί όλους τους φορείς του Δημοσίου να αξιοποιήσουν την 
υπηρεσία διαλειτουργικότητας για τη φορολογική ενημερό-
τητα, προκειμένου να ωφεληθούν χιλιάδες φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, αλλά και οι ίδιοι οι φορείς.

«Είναι ανάγκη να επανέλθει η χώρα το ταχύτερο δυνατόν 
σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όχι μόνο για να καλύψει η 
οικονομία το χαμένο έδαφος, αλλά για να βελτιωθεί ταυτό-
χρονα η πιστοληπτική ικανότητα επιχειρήσεων και ιδιωτών, 
ώστε να ενισχυθεί η πιστωτική επέκταση των τραπεζών» 
επεσήμανε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρόεδρος της Ελληνι-
κής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργος Χατζηνικολάου, σε χθεσινή 
διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ανω-
νύμων Εταιριών και ΕΠΕ, με θέμα: «Επιχειρήσεις, Τράπεζες 
και Ανάπτυξη. Νέα δεδομένα για μία νέα σχέση προς όφελος 
της επιχειρηματικότητας». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
σκοπός της συζήτησης ήταν η πρακτική προσέγγιση της τρα-
πεζικής χρηματοδότησης και των τραπεζικών υπηρεσιών με 
στόχο την καλύτερη κατανόηση του τραπεζικού συστήματος 
από τις επιχειρήσεις και βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ 
επιχειρήσεων και τραπεζών. 
Ο κ. Χατζηνικολάου υποστήριξε εξάλλου, πως «το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να χρηματοδοτήσει την ανά-
πτυξη της χώρας. Η επέκταση της χρηματοδότησης της οικο-
νομίας δεν είναι μόνο κοινωνική υποχρέωση του τραπεζικού 
συστήματος, αλλά είναι και προς το συμφέρον των μέτοχων 
του. Οι τράπεζες είναι κερδοφόρες όταν χορηγούν δάνεια, 
σύμφωνα με τους εποπτικούς κανόνες και την επιχειρηματική 
κρίση των τραπεζών ως προς την πιστοληπτική ικανότητα 
των δανειοληπτών». 

 Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας 
αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία 
στις εξελίξεις των χρηματοπιστωτκών μεγεθών στην Ελλάδα, 
η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την επεκτατική νομισμα-
τική πολιτική της ΕΚΤ, την εποπτική ανοχή του εποπτικού της 
βραχίονα (SSM), και την δράση της Αναπτυξιακής Τράπεζας. 
Ως αποτέλεσμα, «η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα έχει αυ-
ξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες προς τις επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της πι-
στωτικής επέκτασης κυμαίνεται γύρω από το 8%, είναι δηλα-
δή πολύ αυξημένος σε σχέση με τους αντίστοιχους ρυθμούς 
του 2019 και των πρώτων μηνών του 2020». 
Η Ελένη Βρεττού, ανώτερη διευθύντρια της Τράπεζας Πει-
ραιώς, σημείωσε ότι «παρά τις συνθήκες της πανδημίας είναι 
αναγκαίο να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις ξένες επενδύσεις 
στην Ελλάδα σε υγιείς κλάδους ή σε κλάδους σε αναδιάρθρω-
ση, όπως και τα φιλόδοξα σχέδια ελληνικών επιχειρήσεων 
που συμβάλλουν στην ανάκαμψη. Παράλληλα, μέσω των 
προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, 
στηρίζουμε όσους πελάτες επλήγησαν και έχουμε δώσει το 
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των τραπεζών, περίπου 1,4 δισ.
ευρώ, το οποίο εκτιμούμε ότι θα υπερβεί τα 2 δισ.ευρώ από 
τα υφιστάμενα προγράμματα». 
«Η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και 
εκείνων που παρέχουν χρηματοδότηση είναι καθοριστική 

για την ανάπτυξη». Αυτό τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της 
DoValue Greece και πρόεδρος της Ένωσης Εταιριών Διαχείρι-
σης από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), Αναστάσιος Πανού-
σης, σημειώνοντας πως «οι servicers είναι ο τρίτος πυλώνας 
- μαζί με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές - με τον κλάδο να 
είναι παιδί της κρίσης». 
«Οι τράπεζες παρέχουν επιστρεπτέα κεφάλαια. Αυτό είναι σα-
φές. Θέλουμε να βλέπουμε επιχειρηματικές προτάσεις που να 
έχουν και την συνεισφορά ιδίων κεφαλαίων, προκειμένου να 
οδηγούν σε υγιή επιχειρηματικά σχέδια. Οι εξασφαλίσεις είναι 
απαραίτητες για την υποστήριξη των σχεδίων σε περίπτωση 
ανατροπής των συνθηκών ή αποτυχίας», τόνισε ο διευθύνων 
σύμβουλος της Attica Bank, Θεόδωρος Πανταλάκης.  
Τέλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και 
ΕΠΕ, Σίμος Αναστασόπουλος επεσήμανε: «Με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών μας στον ειδι-
κότερο τομέα της κρίσιμης σχέσης τους με τις τράπεζες - που 
είναι όλες μέλη του -  και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων 
που προσφέρουν, ο σύνδεσμος επιδιώκει την δημιουργία 
ισορροπίας μεταξύ των ενίοτε θεωρουμένων 
 αντικρουόμενων συμφερόντων της τήρησης της αυστηρής 
τραπεζικής δεοντολογίας και νομιμότητας από την μία, και την 
παροχή της αναγκαίας ρευστότητας με ευνοϊκούς όρους στην 
επιχειρηματική δράση από την άλλη». 

ΤΕΛΟΣ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ ΚΑΙ 
ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕζΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Επεσήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργος Χατζηνικολάου
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Υπό εξέταση είναι το ενδεχόμενο καταβολής κάποιων επιδο-
μάτων με τη μορφή προπληρωμένης κάρτας, όπως ανέφερε η 
υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο άτυπης 
ενημέρωσης που είχε με δημοσιογράφους σχετικά με το σχέδιο 
νόμου του υπουργείου Εργασίας για την Πρόνοια, το οποίο 
κατατέθηκε στη Βουλή. «Είναι μία από τις προτάσεις που επεξερ-
γαζόμαστε» σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Παράλληλα, η υφυπουργός Εργασίας έδωσε έμφαση στα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για την προστασία των προνοιακών δομών, 
λόγω του κορωνοϊού, λέγοντας ότι έχουν τεθεί αυστηρά πρω-
τόκολλα, ενώ ταυτόχρονα διανέμεται υγειονομικό υλικό στο σύ-
νολο του προσωπικού των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, 
συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και 
διενεργούνται rapid tests.
Επίσης, όπως είπε, τίθεται ρυθμιστικό πλαίσιο για τα Κέντρα Δη-
μιουργικής Απασχόλησης και ορίζονται ενιαίες προδιαγραφές 
για το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερη-

λίκων, όλα τα επιδόματα γίνονται ακατάσχετα και ανεκχώρητα, 
ενώ συμπλήρωσε ότι παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για το 
επίδομα γέννησης.
Μεταξύ άλλων, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι διευρύνεται η «δε-
ξαμενή» των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδή-
ματος, καθώς εντάσσονται σε αυτό άστεγοι και κακοποιημένες 
γυναίκες που διαβιούν σε ξενώνες φιλοξενίας. Υπογράμμισε δε 
ότι φέτος - εντός του Δεκεμβρίου - οι δικαιούχοι του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση.
Η υφυπουργός Εργασίας είπε επίσης ότι θεσμοθετείται το πρό-
γραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». «Το εν λόγω 
πρόγραμμα έχει «τρέξει» δύο φορές ως πιλοτικό» υπενθύμισε η 
κ. Μιχαηλίδου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι είναι σημαντικό να 
είναι κομμάτι του τακτικού προϋπολογισμού.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:
α. Επιδότηση ενοικίου για διάστημα 24 μηνών, καθώς και κά-
λυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες 

του νοικοκυριού.
β. Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύν-
δεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.
γ. Υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην 
εργασία που περιλαμβάνουν, επιδότηση εργασίας, κάλυψη μη 
μισθολογικού κόστους, επιδότηση για δημιουργία επιχείρησης, 
επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων, μοριοδό-
τηση για συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 
και εργασιακή συμβουλευτική από τον Οργανισμό Απασχόλη-
σης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ένταξη σε Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας.
Μεταξύ άλλων, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι παρατείνεται έως 
τις 31 Ιανουαρίου η χορήγηση των επιδομάτων αναπηρίας.
Τέλος, η υφυπουργός Εργασίας σημείωσε ότι στόχος είναι να 
δημιουργηθεί ενιαία ψηφιακή πύλη όλων των επιδομάτων, με 
την οποία θα επιτευχθεί διαλειτουργικότητα.

Παρέμβαση στο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του γκολφ 
στην Ελλάδα πραγματοποίησε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουρ-
γός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ειδικά για τον εκσυγχρονισμό 
των προδιαγραφών κατασκευής νέων γηπέδων. 
Πρόκειται για τροποποίηση προϋπάρχουσας Υπουργικής Από-
φασης του 2014, με την οποία πλέον δημιουργείται ένα πιο 
ευρύ, σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο αξιοποίησης του γκολφ ως 
πόρου για τον Ελληνικό Τουρισμό.
Με τις τροποποιημένες προδιαγραφές, όπως τονίζεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση, δημιουργούνται κίνητρα για νέους επενδυτές, 
χάρη στην απλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών και 
στην εξάλειψη των γραφειοκρατικών προσκομμάτων. Ταυτό-
χρονα, με τη βελτιωμένη Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται 
αυξημένος βαθμός ελευθερίας ως προς τον τρόπο σχεδίασης 
των γηπέδων γκολφ, με την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις 
προσαρμόζονται στις κατά τόπους γεωμορφολογικές ιδιαιτε-
ρότητες και, κυρίως, συμβάλλουν στην ανάδειξη της φυσικής 

ομορφιάς του εκάστοτε τοπίου.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός για τον εκσυγχρονισμό και την ανά-
πτυξη του Ελληνικού Τουρισμού περιλαμβάνει την ενίσχυση 
του γκολφ και τη διάδοσή του, όχι μόνο από αμιγώς αθλητική 
άποψη, αλλά και ως μέσου προσέλκυσης τουριστών υψηλού 
επιπέδου. Το γκολφ θεωρείται παγκοσμίως ως μία ανερχόμενη 
και προσοδοφόρος μορφή τουρισμού. Με σκοπό ή και απλώς 
ως αφορμή το συγκεκριμένο άθλημα, μια πολύ μεγάλη και υπο-
λογίσιμη μερίδα ταξιδιωτών επιλέγει προορισμούς διακοπών.
Σήμερα το γκολφ αποτελεί εδραιωμένη αλλά και αναπτυσσόμε-
νη δραστηριότητα σε περισσότερες από 200 χώρες του κόσμου. 
Διαδεδομένη είναι επίσης η τάση δημιουργίας «Golf Resorts», 
δηλαδή τουριστικών συγκροτημάτων στα οποία η φιλοξενία 
συνδυάζεται με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, ειδικά για 
το γκολφ.
Εκ φύσεώς του το γκολφ προϋποθέτει κλιματικές συνθήκες 
κατάλληλες για υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς και φιλικές 

προς το φυσικό περιβάλλον τεχνικές παρεμβάσεις. Ως εκ τούτου 
η Ελλάδα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση εφόσον διαθέτει όλα τα 
επιμέρους στοιχεία ώστε να αναδειχθεί σε πόλο έλξης για τους 
θιασώτες του αθλήματος από την Ευρώπη και όχι μόνον.
Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη ποιοτικές τουριστικές υποδομές με 
έμφαση στο γκολφ και αρκετές ακόμη βρίσκονται στη φάση της 
υλοποίησης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εκτίμηση 
ότι περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι ακολουθούν 
συστηματικά το συγκεκριμένο άθλημα, ενισχύει την πρόβλε-
ψη ότι το γκολφ μπορεί να συμβάλει στην επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, αλλά και στην ουσιαστική αύξηση των 
εισερχόμενων τουριστών στη χώρα μας. Οι φίλοι του γκολφ, 
ως παίκτες ή θεατές, κατά το πλείστον ανήκουν στην ανώτερη 
ή και ανώτατη εισοδηματική κατηγορία, χαρακτηριστικό ιδιαί-
τερα σημαντικό για την αύξηση των εσόδων και, ευρύτερα, την 
ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας για τρεις 
ημέρες, αρχής γενομένης από αύριο, στα τμήματα από Α/Κ 
Αράχθου έως Α/Κ Παναγιάς της Εγνατίας Οδού, στο πλαίσιο των 
απαιτούμενων εργασιών ελέγχου των συστημάτων διαχείρισης 
κυκλοφορίας (TMS) σηράγγων και ανοικτής οδοποιίας.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Εγνατία οδός, αύριο στις ώρες 
από 00:00 έως 6:00 πμ θα πραγματοποιηθούν διακοπές και 
εκτροπές στον ανισόπεδο κόμβο Μετσόβου - ανισόπεδο κόμ-

βου Παναγιάς. Στις 26/11, κατά τις ώρες 00:00 έως 03:00 πμ, θα 
διακοπεί η κυκλοφορία στους ανισόπεδους κόμβους Αράχθου 
και Μετσόβου και η κυκλοφορία θα εκτρέπεται στην Ε.Ο. Ιωαν-
νίνων- Τρικάλων.
Στις 27/11, κατά τις ώρες από 00:00 έως 03:00 πμ, θα διακοπεί 
η κυκλοφορία στους ανισόπεδους κόμβους Περιστερίου έως και 
Αράχθου (κατεύθυνση προς Ιωάννινα) και αυτή θα εκτρέπεται 
στην Ε.Ο. Ιωαννίνων- Τρικάλων. Την ίδια ημέρα, από 02:00 

έως 06:00 πμ, θα διακοπεί η κυκλοφορία από ανισόπεδο Κόμβο 
Αράχθου έως ανισόπεδο Κόμβο Περιστερίου (κατεύθυνση προς 
Γρεβενά).
Οι εργασίες θα εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες λόγω χαμηλού 
κυκλοφοριακού φόρτου.

Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ: ΕΞΕΤΑζΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙζΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Με απόφαση του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Νοεμβρίου 2020 επι-
στρέφει ψηφιακά, λόγω της πανδημίας, το OPEN HOUSE 
Thessaloniki με εικονικές ξεναγήσεις σε κτίρια σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής, live stream στο you tube, συζητήσεις και 
παρουσιάσεις της μακραίωνης ιστορίας της Θεσσαλονί-
κης. 
Παράλληλα, οι εθελοντές της διοργάνωσης θα μιλήσουν 
για την σημασία της συμμετοχής τους και θα παρουσιά-
σουν τις δέκα θεματικές διαδρομές, οι οποίες θα πραγμα-

τοποιηθούν σε νέες ημερομηνίες, μόλις επιτραπεί εκ νέου 
η διοργάνωση δια ζώσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στις 11 το 
πρωί, θα παρουσιαστεί σειρά με βίντεο από εντυπωσιακά 
κτίρια και διαμερίσματα της Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 
από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, προσκεκλημέ-
νοι ομιλητές θα αναπτύξουν τις θεματικές των διαδρομών 
Open Walks, αποκαλύπτοντας τα διάφορα επίπεδα της 
ιστορίας και της αρχιτεκτονικής της πόλης, ενώ το κοινό 

θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει με ερωτήσεις και σχό-
λια, μέσω του live chat στο you tube.
To OHT 2020 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την 
χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και υποστηρίζεται έμπρακτα από τον Δήμο Θεσσα-
λονίκης.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του ΟΗT 
2020: http://www.openhousethessaloniki.gr 

Για έκτη χρονιά συμπεριλαμβάνεται ο καθηγητής του Τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών του ΑΠΘ, Γιώργος Καραγιαννίδης στον κατάλογο 
«Highly Cited Researchers», ο οποίος –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- αφορά τους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη ερευνη-
τική επιρροή παγκοσμίως.
Ο κ. Καραγιαννίδης είναι καθηγητής Ψηφιακών Τηλεπι-
κοινωνιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και 
εξασφάλισε και πάλι τη συμμετοχή του στον πίνακα, ο 
οποίος συντάσσεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο 
οργανισμό Thomson Reuters, έχοντας στο όνομά του 560 
δημοσιεύσεις και 12.136 ετεροαναφορές. Οι κυριότερες 

ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις εξής 
θεματικές: Ασύρματες επικοινωνίες και επεξεργασία σήμα-
τος, Δίκτυα 5G και επόμενης γενιάς, Επεξεργασία σήματος 
για βιοϊατρικές εφαρμογές κ.λπ.
«Το Πανεπιστήμιό μας βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας, 
με εξαίρετους συναδέλφους από όλα τα επιστημονικά πε-
δία. Οι επιστήμονές μας, με αφοσίωση στην έρευνά τους, 
πρωτοπορούν, διακρίνονται και μας κάνουν διαρκώς 
υπερήφανους», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος 
Παπαϊωάννου, συγχαίροντας τον κ. Καραγιαννίδη για τη 
διάκριση του. 
Ο πίνακας «Highly Cited Researchers» στηρίζεται στα στοι-
χεία της ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science 

και δημιουργείται στο πλαίσιο του project Clarivate 
Analytics. Περιλαμβάνει συνολικά τους καλύτερους 6.400 
ερευνητές, από τα περίπου 9.000.000 ερευνητών που 
δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, το έργο των οποίων 
έχει τη μεγαλύτερη επιρροή, κάτι που προκύπτει από την 
απήχηση του έργου τους κατά τα τελευταία 11 έτη.
Εκτός από τον Καθηγητή του ΑΠΘ, στον κατάλογο περι-
λαμβάνονται ακόμη δέκα Έλληνες επιστήμονες. Τέσσερις 
από αυτούς εργάζονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και δύο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλί-
ας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Ινστιτούτο Πληροφο-
ριακών Συστημάτων ΑΘΗΝΑ έχουν από μία συμμετοχή. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στο 
συνδετήριο κλάδο Σχηματάρι – Χαλκίδα, με στόχο την 
εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης.
Ειδικότερα, την Τετάρτη 25 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμ-
βρίου από τις 07:00 έως τη δύση του ηλίου κάθε ημέρας, 
θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Εναλλάξ αποκλεισμός στο ρεύμα 
κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Χαλκίδα της Αριστε-
ρής Λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) 
περιλαμβανομένης κα της Λωρίδας Επιτάχυνσης-Επιβρά-
δυνσης του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Παλαιάς Γέφυρας. 
Κατά τω ανωτέρω διάστημα οι οδηγοί με κατεύθυνση 
προς Χαλκίδα, που επιθυμούν να εισέλθουν στο συνδε-
τήριο κλάδο μέσω του Α/Κ Γέφυρας, θα ειδοποιούνται 
έγκαιρα μέσω κατάλληλων προειδοποιητικών και κα-
τευθυντήριων προσωρινών σημάνσεων, προκειμένου 
να κατευθυνθούν μέσω της Παλαιάς Γέφυρας από όπου 
θα συνεχίζουν το ταξίδι τους προς Χαλκίδα. Αντίστοιχα οι 
οδηγοί που επιθυμούν να εξέλθουν από τον Α/Κ Παλαιάς 
Γέφυρας θα ειδοποιούνται μέσω προσωρινών σημάνσε-

ων, προκειμένου να εξέλθουν από τον προηγούμενο κόμ-
βο (Α/Κ Ναυπηγείων) 
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: Εναλλάξ αποκλεισμός της Αρι-
στερής Λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση 
προς Σχηματάρι, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τον 
κλάδο εξόδου του Α/Κ Παλαιάς Γέφυρας με κατεύθυνση 
προς Σχηματάρι κι εν συνεχεία μέσω του round about οι 
οδηγοί θα επανεισάγονται στον Συνδετήριο Κλάδο μέσω 
του κλάδου εισόδου του Α/Κ Παλαιάς Γέφυρας και θα 
συνεχίζουν το ταξίδι τους προς Σχηματάρι. Αντίστοιχα 
θα ισχύσει αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης 
(ΛΕΑ) περιλαμβανομένων και των Λωρίδων Επιτάχυνσης 
του Α/Κ Παλαιάς Γέφυρας με παράλληλο αποκλεισμό του 
κλάδου εισόδου προς Σχηματάρι και των Λωρίδων Επι-
βράδυνσης του Α/Κ Ναυπηγείων με παράλληλο αποκλει-
σμό του κλάδου εξόδου προς Σχηματάρι στο 10,5ο χλμ. 
Κατά τω ανωτέρω διάστημα οι οδηγοί που επιθυμούν να 
εισέλθουν, μέσω του Α/Κ Παλαιάς Γέφυρας, στο Συνδετή-
ριο Κλάδο με κατεύθυνση προς Σχηματάρι, θα ειδοποι-
ούνται έγκαιρα μέσω κατάλληλων προειδοποιητικών και 
κατευθυντήριων προσωρινών σημάνσεων, προκειμένου 

να κατευθυνθούν μέσω του Α/Κ Παλαιάς Γέφυρας στον 
κλάδο με κατεύθυνση προς Χαλκίδα κι εν συνεχεία μέσω 
οδικού δικτύου Εύβοιας και της Υψηλής Γέφυρας θα ει-
σάγονται εκ νέου στο Συνδετήριο Κλάδο από όπου και θα 
συνεχίζουν το ταξίδι τους προς Σχηματάρι. Τέλος οι οδη-
γοί που επιθυμούν να εξέλθουν στον κλάδο εξόδου στο 
10,5ο χλμ με κατεύθυνση προς Σχηματάρι, θα ειδοποι-
ούνται έγκαιρα μέσω κατάλληλων προειδοποιητικών και 
κατευθυντήριων προσωρινών σημάνσεων, προκειμένου 
εξέλθουν από τον επόμενο κόμβο (Α/Κ Βαθέων).
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
ασφάλεια των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάν-
σεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωσή 
τους.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί 
τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμαν-
ση και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή 
τους από το εν λόγω τμήμα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ oPEN HoUsE tHEssALoNIKI 

ΓΙΑ ΕΚΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
Ο καθ. Γ.Καραγιαννίδης από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟ ΚΛΑΔΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ 
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Στη σύσταση Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για τη διαχείριση του 
πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, στην οποία προτίθεται 
να προχωρήσει το ΥΠΠΟΑ, στην ανάπτυξη συνεργειών του 
ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα, αλλά και στον σχεδιασμό και 
λειτουργία του πρώτου πληροφοριακού κέντρου για το Τατόι, 
το οποίο θα στεγαστεί στην λεγόμενη «Οικία Δασοφύλακα», 
αναφέρθηκε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα 
Μενδώνη, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, όπως 
ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ, αναφέρει 
το ΑΠΕ.
«Το πρόγραμμα για το Τατόι εξελίσσεται κανονικά. Έχει μπει 
στους ρυθμούς του», σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού, το-
νίζοντας ότι «το κτήμα πλέον μετατρέπεται σε εργοτάξιο, διότι 
στα περισσότερα από τα κτίρια του ιστορικού πυρήνα ξεκινούν 
εργασίες, ολοκληρώνονται μελέτες, προχωρούν οι εκκενώσεις 
των κτιρίων, προκειμένου να δούμε τι έχουν κιβώτια και κοντέι-
νερ, τα οποία δεν έχουν ανοιχτεί ποτέ». Όπως εξήγησε η κ. Μεν-
δώνη, «αυτή η δουλειά γίνεται με διπλό σκοπό: Ο πρώτος είναι 
να δούμε τι υπάρχει από κινητά πράγματα. Ο δεύτερος είναι να 
αδειάσουν τα κτίρια γιατί έχουν έντονα τα σημάδια του χρόνου. 

Πρέπει να γίνουν μελέτες για να μην έχουμε μεγαλύτερες βλά-
βες. Έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα, με εντολή του πρω-
θυπουργού, το έργο στο Τατόι, προχωρεί καλά», επανέλαβε.
Ως προς την ανάπτυξη σοβαρών συνεργειών του ιδιωτικού με 
τον δημόσιο τομέα, η κ.Μενδώνη σημείωσε «ότι η αποκατά-
σταση, η ανάδειξη, η αξιοποίηση εν γένει του κτήματος είναι μία 
ιδανική περίπτωση. Ο καθένας έχει τον ρόλο του και το θεσμικό 
πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργεί» επισήμανε, συμπληρώ-
νοντας ότι «ούτε το κράτος μπορεί να κάνει τον ξενοδόχο ή τον 
γεωργό ή τον κτηνοτρόφο, ούτε ο ιδιώτης μπορεί μόνος του να 
διαχειριστεί ένα τέτοιο πολιτιστικό αγαθό, όπως είναι το πρώην 
βασιλικό κτήμα στο Τατόι. Εδώ πρέπει να συνεργαστούμε πολ-
λοί και ήδη συνεργαζόμαστε», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.
Η υπουργός αναφέρθηκε και στην αποκατάσταση της λεγόμε-
νης «Οικίας Δασοφύλακα», η οποία είχε γίνει με λάθος τρόπο στο 
παρελθόν. «Και το κράτος κάνει λάθη. Όλοι κάνουν λάθη. Μην 
διεκδικούμε το αλάθητο», τόνισε η κ. Μενδώνη, διευκρινίζοντας 
ότι «διορθώθηκε και σήμερα είναι ένα πολύ όμορφο κτίσμα», 
στο οποίο «θα φιλοξενηθεί το πρώτο πληροφοριακό κέντρο για 
το Τατόι. Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τις υπη-

ρεσίες του, ήδη εκπονεί τις μελέτες για το πώς θα είναι το πληρο-
φοριακό κέντρο. Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχει γίνει η έκθεση, 
με τους υπολογιστές, το εποπτικό υλικό κλπ.», υπογράμμισε η κ. 
Μενδώνη για το κτίσμα το οποίο, όπως είπε, «με ένα μνημόνιο 
συνεργασίας θα παραχωρηθεί στον Σύλλογο (σ.σ. των Φίλων 
του Τατοΐου) για να το λειτουργήσει».
Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στη σύσταση Εται-
ρείας Ειδικού Σκοπού για το Τατόι, στην οποία προχωρεί το 
υπουργείο. «Ακριβώς διότι είναι πολύ σύνθετη η διαχείριση του 
συγκεκριμένου κτήματος. Το ΥΠΠΟΑ ξέρει να αναστηλώνει τα 
μνημεία. Ξέρει να φτιάξει τα μουσεία. Εννοείται ότι η συνδρομή 
των ειδικών -και αναφέρομαι στον κ. Σταματόπουλο- προφα-
νώς είναι αναγκαία, όχι απλώς πολύτιμη, και αυτό το πλαίσιο 
συνεργασίας κτίζουμε. Μέσω της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού θα 
προκύψουν και όλες οι διαδικασίες, με τις οποίες θα αναδειχθεί 
το Τατόι. Και για το Ελληνικό, Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ιδρύθη-
κε», εξήγησε μεταξύ άλλων, διευκρινίζοντας ότι «έχουμε τελειώ-
σει τη μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας και δρομολογούμε 
την διαδικασία ίδρυσης της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, η οποία 
θα αναλάβει και τη διαβούλευση με τους ιδιώτες».

Σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση του ιστορικού δη-
μοτικού θεάτρου, «Απόλλων» της Πάτρας έγινε χθες, καθώς 
η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης και ο δήμαρχος 
Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, υπέγραψαν, έπειτα από τηλε-
διάσκεψη, προγραμματική σύμβαση, βάσει της οποίας το 
υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει την υλοποίηση λειτουρ-
γικής αποκατάστασης του θεάτρου. 
Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η περιφέρεια χρηματοδοτεί 
με περίπου 13 εκατ. ευρώ το έργο, μέσω του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ενώ ο Δήμος 
Πατρέων, ως κύριος του έργου, θα παρέχει κάθε δυνατή 
βοήθεια προς τον φορέα υλοποίησης για την εκτέλεση και 
ολοκλήρωση των εργασιών. 
Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, η υπουργός Πολι-
τισμού, Λίνα Μενδώνη, χαρακτήρισε «ιδιαίτερη την σημερινή 
ημέρα για την Πάτρα, καθώς και για όλους όσους έχουμε 
παρακολουθήσει εδώ και αρκετά χρόνια τη συζήτηση για την 
ανάγκη αποκατάστασης του «Απόλλωνα»».  
Επίσης, τόνισε ότι «η υπογραφή της προγραμματικής σύμβα-
σης, αποτελεί την προϋπόθεση για να ξεκινήσει το κατεξοχήν 
γόνιμο μέρος του έργου, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση 
του θεάτρου». 
«Δεν πρόκειται», συνέχισε, «για ένα τυχαίο θέατρο ή για ένα 
τυχαίο κτίριο στην Πάτρα» και εξήγησε: 

«Πέρα από τη μνημειακότητα του χαρακτήρα του, είναι συν-
δεδεμένο με την αστική ιστορία των Πατρών. Το υπουργείο 
Πολιτισμού με τις υπηρεσίες του, εγγυάται ότι κάθε εργασία 
θα πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στο αρχιτεκτονικό 
έργο του Ερνέστου Τσίλλερ, ώστε να αναδειχθεί η φυσιογνω-
μία αυτού του μοναδικού οικοδομήματος και να αποδοθεί 
ξανά, αποκατεστημένο, στους πολίτες της Πάτρας». 
Όπως πρόσθεσε η υπουργός Πολιτισμού, «η αποκατάσταση 
του θεάτρου «Απόλλων», ένα έργο σχεδόν 13.000.000 ευρώ, 
εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαιρετικής συνεργασίας που 
έχουμε με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που τεκμαίρεται 
με έναν σημαντικό αριθμό έργων προστασίας και ανάδειξης 
του πολιτιστικού αποθέματος του συνόλου της Δυτικής Ελλά-
δας». 
Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νε-
κτάριος Φαρμάκης, υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της υπο-
γραφής της σύμβασης, ότι «πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο 
πολιτισμού που θα υλοποιηθεί στην περιοχή, τόσο ως προς 
την αξία του ως χρηστικός χώρος πολιτισμού με αδιαμφισβή-
τητη ιστορική αξία, όσο και ως προς τον προϋπολογισμό του». 
Ακόμη, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Πατρέων με την 
ευκαιρία της υπογραφής της σύμβασης, αναφέρεται μεταξύ 
άλλων: «Η αποκατάσταση και επαναλειτουργία του θεάτρου 
ήταν μεταξύ των έργων που ιεράρχησε η δημοτική αρχή σε 
συνεργασία με την περιφέρεια μόλις ανέλαβε την διοίκηση 

του δήμου. Ο δήμαρχος, Κώστας Πελετίδης, μάλιστα, στις 19 
Δεκεμβρίου του 2016 είχε αποστείλει επιστολή για το θέμα 
στην τότε υπουργό Πολιτισμού. Το έργο εντάχθηκε στο σχέδιο 
για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Δήμου Πατρέων τον 
Ιανουάριο του 2017, ενώ για την μέχρι σήμερα διαδικασία 
απαιτήθηκαν, δυστυχώς, τέσσερα ολόκληρα χρόνια λόγω 
των πολλαπλών εμποδίων, γραφειοκρατικών και τεχνικών, 
αλλά και της έλλειψης προσωπικού σε όλο το δημόσιο». 
Όσον αφορά το έργο, σύμφωνα με την περιφέρεια, «σκοπός 
είναι η αποκατάσταση και η επαναλειτουργία του θεάτρου 
«Απόλλων» κυρίως ως ενεργή θεατρική σκηνή της πόλης, 
αλλά και ως χώρος συναυλιών ή μουσική σκηνή, ενώ οι 
επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με σεβασμό στην ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του θεάτρου, το οποίο έχει χαρα-
κτηριστεί ως μνημείο που προστατεύεται από τις διατάξεις του 
νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». 
Στις επεμβάσεις περιλαμβάνεται η συντήρηση του θεάτρου, 
η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και ο εκσυγχρονισμός 
του, με σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας, φωτισμού, 
ήχου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σκηνή, νέα 
καθίσματα, επενδύσεις κλπ, για τη φιλοξενία θεατρικών πα-
ραστάσεων. 

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΤΟΙ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ», ΔΗΛΩΣΕ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Λ. ΜΕΝΔΩΝΗ

ΠΑΤΡΑ: ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝ»
Λ. Μενδώνη: «Ιδιαίτερη η σημερινή ημέρα για την Πάτρα»
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Ένα συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία 
περιγράφει η έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη, η οποία πα-
ρουσιάστηκε χθες σε τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη και δημοσιεύτηκε σήμερα στην πλή-
ρη μορφή της στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης 
(goverment.gov.gr). Οι δράσεις που προτείνονται βασίζονται 
σε οικονομική ανάλυση και την εμπειρία εφαρμογής πολιτι-
κών στην πράξη, ενώ εξειδικεύονται με βάση τις ιδιαιτερότη-
τες της ελληνικής οικονομίας, τις πρόσφατες εξελίξεις και τις 
διεθνείς τάσεις.
Συνοπτικά, κεντρικός στόχος για την ελληνική οικονομία 
κατά την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με την έκθεση, είναι η 
συστηματική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού εισο-
δήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει σταδιακά με τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο. Επίσης, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η 
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Δύο βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη ουσιαστικής σύ-
γκλισης του ελληνικού με το μέσο ευρωπαϊκό εισόδημα είναι: 
α) η σημαντική αύξηση της απασχόλησης μέσω της μείωσης 
της ανεργίας και της αύξησης της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας υποαπασχολούμενων ομάδων του πληθυσμού 
(γυναίκες, νέοι κτλ.) και β) η ισχυρή αύξηση της παραγωγικό-
τητας της εργασίας, η οποία απαιτεί αύξηση του παραγωγικού 
κεφαλαίου και νέες επενδύσεις από τις εγχώριες και ξένες επι-
χειρήσεις, καθώς και την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων 
παραγωγής και νέων τεχνολογιών.
 
Σχέδιο δράσεων 
Το σχέδιο δράσεων που παρουσιάζεται στην έκθεση έχει στό-
χο την ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,5% για 
την επόμενη δεκαετία (κατά μέσο όρο). Ο στόχος αυτός μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω της αύξησης της απασχόλησης κατά 1% 
και της ετήσιας αύξησης της παραγωγικότητας κατά 2,5%. 
Εάν επιτευχθούν αυτά, τότε το 2030 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης θα ανέλθει στο 81% του μέ-
σου όρου της ΕΕ από 67% το 2019 και η ανεργία θα μειωθεί 
στο 7% από 17,2% το 2019. Οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά 
90% και το μερίδιο των εξαγωγών θα ανέλθει στο ΑΕΠ από 
37,2% το 2019 στο 50,5%. Χωρίς το πρόγραμμα δράσεων 
της έκθεσης, επισημαίνεται ότι η αναπτυξιακή δυναμική εκτι-
μάται ασθενής, λόγω της βαθιάς ύφεσης της προηγούμενης 
δεκαετίας και των συνεπειών της πανδημίας.
Σύμφωνα με την έκθεση, η επίτευξη των βασικών στόχων 
μπορεί να γίνει με συνδυασμένες δράσεις σε όλο το εύρος της 
οικονομικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια. Το πρώτο σύνολο 
δράσεων αφορά σε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
της οικονομίας, ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγικής δρα-
στηριότητα, συμπεριλαμβάνοντας τη μείωση του κόστους 
εργασίας από φόρους και εισφορές (μείωση ασφαλιστικών 
εισφορών, απάλειψη εισφοράς αλληλεγγύης, μείωση του 
ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος, ενσωμάτωση 
εισοδημάτων σε ενιαία φορολογική κλίμακα, ενίσχυση ηλε-

κτρονικών πληρωμών κτλ.).
Επίσης, αυτό θα επιτευχθεί με ενίσχυση της αναλογικότητας 
και διαφάνειας του δημόσιου διανεμητικού πρώτου πυλώνα 
κοινωνικής ασφάλισης και την ανάπτυξη δεύτερου και τρίτου 
με κίνητρα για ιδιωτικές αποταμιεύσεις και μετάβαση από 
διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής σύ-
νταξης για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Με 
την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και τη θεσμική ενίσχυση 
της Δημόσιας Διοίκησης, την επέκταση ειδικών τμημάτων 
στα δικαστήρια για οικονομικές υποθέσεις και την επιτάχυνση 
απονομής της Δικαιοσύνης, την ενίσχυση του συστήματος 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας και τη βελτίωση της εταιρικής 
διακυβέρνησης, τη στοχοθεσία για την ταχύτερη μείωση των 
κόκκινων δανείων από τις τράπεζες, την εφαρμογή του νέου 
πτωχευτικού κώδικα, την παροχή φορολογικών κινήτρων 
για αύξηση της μακροχρόνιας αποταμίευσης των νοικοκυ-
ριών, την ταχεία ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και των 
δασικών χαρτών, τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, 
αλλά και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο σε το-
μείς όπως η εκπαίδευση και η χωροταξία. Τέλος, η μεταφορά 
των φόρων για την ακίνητη περιουσία σε τοπικό επίπεδο.
Το δεύτερο σύνολο δράσεων αφορά στην ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής, περιλαμβάνοντας δράσεις για την καλύ-
τερη πρόσβαση για όλους στην αγορά εργασίας, καθολική 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
υγείας και ένα στοχευμένο σύστημα κοινωνικών παροχών 
προς τους αδύναμους (εκσυγχρονισμός της δομής του συ-
στήματος εκπαίδευσης, έμφαση στην προσχολική αγωγή, 
ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, επέκταση ολοήμερου σχο-
λείου, εκσυγχρονισμός συστήματος διακυβέρνησης στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση, αναδιάρθρωση του συστήματος υγεί-
ας, ανάπτυξη συστήματος ψηφιακού φακέλου ασθενούς, αυ-
τονομία δημοσίων νοσοκομείων και εφαρμογή συστημάτων 
παρακολούθησης κόστους και αξιολόγησης, εξορθολογισμός 
της φαρμακευτικής δαπάνης, αναβάθμιση του συστήματος 
κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων, στροφή του ΟΑΕΔ σε 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, διευκόλυνση της ένταξης 
των γυναικών στην αγορά εργασίας με αυστηρή εφαρμογή 
του νόμου κατά των διακρίσεων των φύλων, βελτίωση δο-
μής και στόχευσης των κοινωνικών επιδομάτων προκειμένου 
να μη λειτουργούν ως αντικίνητρα για την εργασία και εξειδι-
κευμένα προγράμματα ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας 
για ΑμΕΑ κτλ.).
Το τρίτο σύνολο δράσεων αφορά στη βελτίωση των υπο-
δομών μέσω δημοσίων επενδύσεων και κινητοποίησης 
ιδιωτικών (ενίσχυση ψηφιακών υποδομών και διασύνδεσης 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρί-
ων, στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτίωση των 
σιδηροδρομικών και οδικών προσβάσεων στα σύνορα για τη 
δημιουργία αποτελεσματικών διαδρομών για εμπορεύματα, 
αναβάθμιση των εξαγωγικών λιμανιών κτλ.). Ενώ το τέταρτο 
σύνολο δράσεων αφορά σε επιμέρους τομείς και κλάδους της 

οικονομίας (π.χ. μείωση κόστους παραγωγής στη μεταποίη-
ση, εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων, ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών στον του-
ρισμό, ενίσχυση της έρευνας στα Πανεπιστήμια, μεγέθυνση 
και εκσυγχρονισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κτλ.).
Σημειώνεται πως, σύμφωνα με την έκθεση, η αναπτυξιακή 
στροφή της οικονομίας πρέπει να βασιστεί σε ένα πλαίσιο δη-
μοσιονομικής αξιοπιστίας με ήπια πρωτογενή πλεονάσματα, 
ώστε να μην υπονομεύουν την ανάπτυξη. Θα πρέπει, επίσης, 
να είναι διαφορετικό το μείγμα εσόδων και δημοσίων δαπα-
νών σε σχέση με τα τελευταία χρόνια και να ενισχυθεί το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, να διευρυνθεί η φορολογική 
βάση για τη δικαιότερη κατανομή των βαρών, να ενισχυθούν 
οι ηλεκτρονικές πληρωμές και να μειωθεί η επιβάρυνση στη 
μισθωτή εργασία.
 
Άμεσες προτεραιότητες
Τέλος, λόγω της πανδημίας και των κεφαλαίων που αναμέ-
νονται να εισρεύσουν από τα ευρωπαϊκά ταμεία ανάκαμψης 
και συνοχής, προτείνεται σειρά επειγουσών δράσεων σε τρεις 
άξονες: 
α) Παραγωγή και επενδύσεις: Δραστική μείωση του κόστους 
στην επίσημη εργασία με μείωση του φορολογικού και 
ασφαλιστικού βάρους. Ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση 
αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και 
καινοτομία. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Επενδύσεις σε 
υποδομές με προτεραιότητα σε μεταφορές εμπορευμάτων και 
σε μετακινήσεις σε επιβαρυμένους διαδρόμους για πολίτες και 
τον τουρισμό. Ενίσχυση εξαγωγικών κλάδων της μεταποίη-
σης με μείωση κόστους ενέργειας και άμβλυνση διοικητικών 
εμποδίων. Διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία.
β) Ανθρώπινο κεφάλαιο: Νέα προγράμματα και δομές κατάρ-
τισης εργαζόμενων και ανέργων. Οργανωτικές παρεμβάσεις 
σε σχολικές μονάδες. Διεύρυνση και αναβάθμιση της προσχο-
λικής αγωγής. Διευκόλυνση της πληρέστερης ένταξης των 
γυναικών στην αγορά εργασίας. Προσαρμογή του θεσμικού 
πλαισίου για ενίσχυση έρευνας αιχμής σε πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα που θα υποστηρίζουν συστάδες (clusters) 
σε συνδυασμό με την παραγωγή.
γ) Δημόσιος τομέας και διοίκηση: Επιτάχυνση της ψηφιοποίη-
σης υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Ενίσχυση πρωτοβάθμι-
ας φροντίδας υγείας και νοσοκομειακών μονάδων με ισχυρό 
ρόλο σε συστήματα παρακολούθησης. Επέκταση ειδικών 
τμημάτων στα δικαστήρια για οικονομικές υποθέσεις και διεύ-
ρυνση των μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. 
Ενίσχυση του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας 
στον τομέα της προστασίας των επενδυτών.
 *** Ολόκληρη η έκθεση δημοσιεύεται εδώ: 
https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/growth_plan_2020-11-23_1021.pdf

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ
Αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στο επίκεντρο
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Το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδος, παρά την αύξηση του ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, παραμένει βιώσιμο τουλάχιστον έως το 
2030, αν και εξαιτίας της πανδημίας και των δημοσιονο-
μικών μέτρων που έχουν ληφθεί, αναμένεται να υπάρξει 
μία μόνιμη αύξηση των χρηματοδοτικών αναγκών για 
την εξυπηρέτηση του. Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- υπο-
στήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης 
Στουρνάρας, ο οποίος συνέστησε το ταμειακό απόθεμα 
ασφαλείας του Δημοσίου να διατηρηθεί σε υψηλά επίπε-
δα τα επόμενα χρόνια, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση 
χαμηλού κινδύνου αναχρηματοδότησης του δημόσιου 
χρέους, παρέχοντας εμπιστοσύνη στους επενδυτές.
 Όπως ανέφερε ο ίδιος μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονο-
μικού Επιμελητηρίου, σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
οι βασικοί κίνδυνοι βιωσιμότητας του χρέους σχετίζονται 
κυρίως με τους όρους χρηματοδότησης από τις αγορές, 
τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά και με το 

ύψος των παρεχόμενων εγγυήσεων που έχουν δοθεί για 
την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στα 
πλαίσιο των μέτρων στήριξης της οικονομίας κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας. Για το λόγο αυτό συνέστησε μετά 
την πανδημία η κυβέρνηση να συνεχίσει το μεταρρυθμι-
στικό πρόγραμμα προκειμένου η οικονομία να προετοι-
μαστεί όχι μόνο για μια ασφαλή και πλήρη επανεκκίνηση, 
αλλά πολύ περισσότερο για την επάνοδό της σε μια στέρεη 
αναπτυξιακή τροχιά επενδύοντας στην ψηφιακή και πρά-
σινη οικονομία. 
 Επίσης οι ελληνικές αρχές, με δεδομένο ότι τα δημοσιο-
νομικά μέτρα που έχουν ληφθεί είναι προσωρινού χα-
ρακτήρα, θα πρέπει, όπως υπογράμμισε, να είναι έτοιμες 
να ενταχθούν πλήρως στους κανόνες του ευρωπαϊκού 
δημοσιονομικού πλαισίου, μόλις αυτοί ενεργοποιηθούν 
εκ νέου. Τέλος θα πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά 
οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ που θα λάβει η 

Ελλάδα.
 Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΤτΕ, η επίπτωση της 
πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα και τα επα-
κόλουθα μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης αναμένεται 
να επιφέρουν «μια μόνιμη ανοδική μετατόπιση τόσο της 
καμπύλης του χρέους-προς-ΑΕΠ, όσο και της καμπύλης 
των Ακαθάριστων Χρηματοδοτικών Αναγκών-προς-ΑΕΠ 
σε σχέση με τις προ-πανδημίας εκτιμήσεις. Ωστόσο, παρά 
την αυξημένη αβεβαιότητα, οι κίνδυνοι για τη βιωσιμό-
τητα του δημοσίου χρέους παραμένουν περιορισμένοι 
μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030, λόγω της σύνθε-
σης του χρέους που αποτελείται κατά 81% από δάνεια του 
επίσημου τομέα, αλλά και της ευνοϊκής διάρθρωσης των 
αποπληρωμών, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο 
των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους». 

Απροσδόκητη αύξηση των επενδύσεων επιχειρηματικών 
κεφαλαίων παγκοσμίως καταδεικνύει τριμηνιαία έκθεση 
Venture Pulse που δημοσιεύτηκε από την KPMG Private 
Enterprise, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα, οι παγκόσμιες επενδύσεις επιχειρηματικών 
κεφαλαίων (VC) αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρί-
μηνο, αγγίζοντας τα 73,2 δισ. δολ. το τρίτο τρίμηνο του 
2020.
Το υψηλό μέγεθος των επενδύσεων στηρίχθηκε σε ένα 
σημαντικό αριθμό μεγάλων γύρων χρηματοδότησης τε-
λευταίου σταδίου σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων τριών συμφωνιών μαμούθ άνω 
του 1 δισ. δολ. που αφορούν: την εταιρεία διαστημικής τε-
χνολογίας SpaceX (1,9 δισ. δολ.) με έδρα στις ΗΠΑ, τη κι-
νεζική αυτοκινητοβιομηχανία Weltmeister (1,5 δισ. δολ.) 
και την ινδική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Flipkart 
(1,3 δισ. δολ.). 
Η αμερικανική ήπειρος προσέλκυσε επενδύσεις ύψους 40 
δισ. δολ., με την συντριπτική πλειοψηφία να προέρχεται 
από τις ΗΠΑ (37,8 δισ. δολ.). Οι επενδύσεις VC στην περι-
οχή Ασίας-Ειρηνικού συνέχισαν την ανοδική πορεία τους 
με την περιοχή να προσελκύει 21,1 δισ. δολ. το γ’ τρίμηνο 
του 2020 - σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τα 17,2 
δισ. δολ. του β’ τριμήνου. Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη 

κατέγραψαν νέο υψηλό ρεκόρ αγγίζοντας τα 12,1 δισ. 
δολ.
Η αποεπένδυση από εταιρείες που έχουν χρηματοδοτηθεί 
από κεφάλαια VC το 2020 έχει εκτοξευθεί σε σχεδόν 250 
δισ. δολ. - με μόνο το γ’ τρίμηνο του 2020 να αντλούνται 
155,7 δισ. δολ., αγγίζοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 
β’ τριμήνου του 2019 (171 δισ. δολ.), βάσει επιτυχημέ-
νων δημόσιων προσφορών (IPO), μεταξύ των οποίων οι 
Snowflake, Jfrog και Unity Software.
Βασικά σημεία - Τρίτο τρίμηνο 2020
- Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC αυξήθηκαν από τα 70 δισ. 
δολ. μέσω 5.674 συναλλαγών το β’ τρίμηνο του 2020 στα 
73,2 δισ. δολ. μέσω 4.861 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 
2020.
- Ο αριθμός των μεμονωμένων συναλλαγών VC, ωστόσο 
σημείωσε πτώση για έκτο συνεχές τρίμηνο, φτάνοντας 
στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το δ’ 
τρίμηνο του 2013.
- Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη σημείωσαν νέο ρεκόρ 
στα 12,1 δισ. δολ. με 1.024 συναλλαγές το γ’ τρίμηνο του 
2020 - αυξημένες από τα 11,5 δισ. δολ. μέσω 1.513 συ-
ναλλαγών β’ τρίμηνο του 2020. 
- Οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο παραμένουν 
σχετικά σταθερές σε τριμηνιαία βάση, με επενδύσεις 

ύψους 40 δισ. δολ. μέσω 2.477 συμφωνιών. Τα 37,8 δισ. 
δολ. των επενδύσεων αυτών και οι 2.285 από τις συναλ-
λαγές προήλθαν από τις ΗΠΑ. 
- Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψε επενδύσεις 
ύψους 21,1 δισ. δολ. μέσω 1.285 συναλλαγών γ’ τρίμηνο 
του 2020 - σημειώνοντας αύξηση από τα 17,2 δισ. δολ. 
μέσω 1.207 συναλλαγών το β’ τρίμηνο.
- Οι παγκόσμιες εταιρικές επενδύσεις VC διατηρήθηκαν 
σταθερές για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, αγγίζοντας τα 
33,6 δισ. δολ. μέσω 1.148 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 
2020.
- Η αποεπένδυση από εταιρείες χρηματοδοτούμενες από 
κεφάλαια VC ανήλθε στα 156 δισ. δολ. στη διάρκεια του γ’ 
τριμήνου του 2020 - σημειώνοντας αύξηση από τα μόλις 
49,2 δισ. δολ. κατά το β’ τρίμηνο του 2020 και πλησιά-
ζοντας το ρεκόρ των 171 δισ. δολ. του β’ τριμήνου του 
2019.
- Οι συναλλαγές στα στάδια αγγέλου/σποράς παγκοσμίως 
το γ’ τρίμηνο του 2020 (1.650) υποχώρησαν στο χαμη-
λότερο αριθμό τους από το δ’ τρίμηνο του 2012, ενώ ο 
αριθμός των παγκόσμιων συναλλαγών πρώιμου σταδίου 
(1.716) ήταν ο χαμηλότερος που έχει καταγραφεί από το 
β’ τρίμηνο του 2014.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: BΙΩΣΙΜΟ ΕΩΣ ΤΟ 2030 ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020 
Διαπιστώνει έρευνα της KPMG





Εξοικονομώ - Αυτονομώ: 

τηλΕφώνικη υποστηριξη μΕλών τΕΕ 
γιΑ τΕχνικΑ θΕμΑτΑ κΑι ΑποριΕσ στην 
προΕτοιμΑσιΑ προτΑσΕών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, προκειμένου να υποστηρίξει τα Μέλη του στη δημιουργία φακέλων προτάσεων 
για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», θα τους παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη Δευτέρα με παρασκευή, 
εκτός επίσημων αργιών, και ώρες 10:00- 14:00 και 17:00-21:00, απαντώντας σε τεχνικά θέματα και 
σχετικές απορίες που θα προκύψουν κατά τη δημιουργία των φακέλων προτάσεων για το Πρόγραμμα.
 
Οι συνάδελφοι μηχανικοί μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2104441200 τις παραπάνω ώρες. 
 
Επιπλέον το ΤΕΕ θα συγκεντρώνει τηλεφωνικά και μέσω email (tee.eco.helpdesk@central.tee.gr) ερωτήματα 
και προβλήματα που δεν καλύπτονται από τον οδηγό του προγράμματος ή δεν θα μπορούν να απαντηθούν άμεσα, 
ώστε να δίνονται στη συνέχεια απαντήσεις. 
 
Η υπηρεσία ξεκίνησε την λειτουργία της τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.

tee.eco.helpdesk@central.tee.gr  
Δευτέρα - Παρασκευή: 2104441200 ,  10:00- 14:00 και 17:00-21:00



 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

Το Blue Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, ειδικά για τη θαλάσσια οικονοµία. 

Μια σηµαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόµων ιδεών, ατοµικών ή οµαδικών, 
ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηµατιών, σχετικών µε τη θαλάσσια οικονοµία.

Οι ιδέες αυτές υποστηρίζονται στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης 
και προώθησης, προκειµένου να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]

1
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ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΩΝ
 H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                       25/11/2020

Η ανάγκη αναμόρφωσης των φορολογικών συντελεστών και 
των φορολογικών κλιμακίων εισοδήματος στην κατεύθυνση 
της περαιτέρω απλοποίησης, με στόχο τη σύγκλιση προς τον 
μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά και η εναρμόνιση των κλιμα-
κίων φορολογίας εισοδήματος και ασφαλιστέων αποδοχών 
ώστε να μην επιβαρύνονται τα εισοδήματα από εργασία, ταυ-
τόχρονα με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και υψηλές 
ασφαλιστικές εισφορές, προκρίνεται στην έκθεση Πισσαρίδη 
για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας.
Για την επίτευξη μάλιστα του ανωτέρω στόχου στην εν λόγω 
έκθεση προτείνονται τα κατωτέρω 10 συγκεκριμένα βήματα:
 1. Συνεχής προσπάθεια απλοποίησης του φορολογικού συ-
στήματος, με τη θέσπιση ειδικού θεσμού (στο πρότυπο του 
Office for Tax Simplification του Ηνωμένου Βασιλείου)
2. Κατά το δυνατό εξομοίωση και ενιαία φορολογική μεταχεί-
ριση των εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές, ώστε να μην 
καταστρατηγείται και η έννοια της προοδευτικότητας της φο-
ρολογικής κλίμακας.
3. Σταδιακή μεταφορά του ΕΝΦΙΑ σε τοπικό επίπεδο, με αντί-
στοιχη προσαρμογή των μεταβιβάσεων από την κεντρική 
κυβέρνηση προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) και κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για τους 
ιδιώτες.
4. Ενίσχυση αποταμίευσης νοικοκυριών με κίνητρα για μεσο-
πρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις μέσω της ελληνι-
κής κεφαλαιαγοράς και ειδικών επενδύσεων.
5.  Ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των επενδύσεων των 
επιχειρήσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με μεταβολή του 
σημερινού συστήματος δεκαετούς φορολογικής απόσβεσης, 
ενδεικτικά με επιταχυνόμενες αποσβέσεις εντός τριετίας.
6.  Άρση αντικινήτρων για τη μεγέθυνση μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων εντός της χώρας.
7.  Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Δεκαετής 
ρήτρα μη επιδείνωσης του φορολογικού πλαισίου για νέες 
επενδύσεις. Εισαγωγή διαδικασίας για προκαταβολική διευ-
θέτηση φορολογικών ζητημάτων (advance tax ruling) μέσω 
μοναδικού σημείου επαφής στη φορολογική Αρχή για νέες 
επιχειρήσεις και επενδύσεις.
8. Εξέταση της δυνατότητας επιβολής περιβαλλοντικών φό-
ρων σε εισαγωγές (carbon border tax) από χώρες οι οποίες 
δεν έχουν θεσπίσει κατάλληλα περιβαλλοντικά μέτρα, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας λήψης σχετικών αποφάσεων σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκράτηση της φορολογικής επι-
βάρυνσης του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία (μέσω 
φόρων, τελών και ρυθμιζόμενων χρεώσεων) σε επίπεδα συ-
γκρίσιμα με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Αυστηρότερα και εντατικότερα μέτρα ελέγχου για τον πε-
ριορισμό της λαθραίας διακίνησης καυσίμων και καπνικών 
προϊόντων, με εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού και 
τεχνογνωσίας.
10.   Ενίσχυση κινήτρων για συρρίκνωση της παραοικονομίας 
μέσω επιβράβευσης και στοχευμένης χρήσης ηλεκτρονικών 
πληρωμών.
Υψηλή παραοικονομία 
Σε κάθε περίπτωση σήμερα, όπως αναφέρεται, η διάρθρωση 
των φορολογικών εσόδων αντανακλά και αναπαράγει χρόνιες 
παθογένειες της ελληνικής οικονομίας: μεγάλη άτυπη οικονο-
μία («παραοικονομία»), μεγάλο πλήθος αυτοαπασχολουμέ-
νων, χαμηλή παραγωγικότητα και προστιθέμενη αξία, υψηλή 
εξάρτηση από την κατανάλωση, μικρό ποσοστό οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού και υψηλή ανεργία.
Ειδικότερα, οι υψηλοί συντελεστές φόρων στην εργασία (μετά 
τα εισαγωγικά κλιμάκια εισοδήματος), ενώ υπάρχει υστέρηση 
στα αντίστοιχα έσοδα, αντανακλούν το μικρό ποσοστό οικο-
νομικά ενεργού πληθυσμού, την υψηλή ανεργία και το υψηλό 
ποσοστό άτυπης (αδήλωτης ή υποδηλωμένης) εργασίας.
Αντίστοιχα, ενδείξεις για υψηλό ποσοστό αδήλωτων εισοδη-
μάτων και φοροδιαφυγής προέρχεται από το γεγονός ότι, αν 
και τα άμεσα φορολογικά έσοδα ενισχύονται σημαντικά από 
τον ΕΝΦΙΑ παραμένουν πολύ χαμηλότερα από την υπόλοιπη 
Ευρωζώνη.
Σημαντική συνεισφορά στη μεγάλη έκταση της φοροδιαφυγής 
έχει και η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος, παρά 
τις προσπάθειες απλοποίησης κατά την τελευταία δεκαετία, 
ενώ και η εμπιστοσύνη των πολιτών στο φορολογικό σύστημα 
και διοίκηση παραμένει χαμηλή.
Φοροδιαφυγή παρατηρείται και στην έμμεση φορολογία, ιδί-
ως καθώς μεγάλο μέρος των υπηρεσιών που αντιστοιχεί σε 
υψηλό συντελεστή ΦΠΑ δραστηριοποιείται στην άτυπη οικο-
νομία και δεν καταγράφεται.
Ειδικότερα, η Ελλάδα εμφανίζει τη δεύτερη υψηλότερη υστέ-
ρηση στον ΦΠΑ (VAT gap) στην Ε.Ε., με 33,6% της συνολικής 
φορολογικής απαίτησης (VAT total tax liability)
Ανισοκατανομή βαρών 
Το σίγουρο είναι ότι, προς το παρόν, η βάση στη φορολογία 
εισοδήματος είναι περιορισμένη και επικεντρωμένη υπερ-
βολικά στη μισθωτή εργασία, με αποτέλεσμα η φορολογική 
επιβάρυνση να είναι ασύμμετρα μεγάλη για μικρό μέρος του 
πληθυσμού.
Είναι ενδεικτικό ότι, μισθωτός που λαμβάνει καθαρό μισθό 
1.000 ευρώ τον μήνα (δηλαδή 14.000 ευρώ ετησίως, καθώς 
δίνονται 14 μισθοί) κοστίζει περίπου 23.000 ευρώ ετησίως 
στον εργοδότη του.
Αν ο εργοδότης θέλει να δώσει καθαρή αύξηση στον εργαζό-
μενο 1.000 ευρώ ετησίως, αυτό θα του κοστίσει περίπου 2.000 
ευρώ (με τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ να πηγαίνουν στο κράτος). 
Μισθωτός που λαμβάνει καθαρό μισθό 2.500 ευρώ τον μήνα 

(δηλαδή 35.000 ευρώ ετησίως) κοστίζει 76.000 ευρώ ετησίως 
στον εργοδότη του και το κόστος του εργοδότη για καθαρή 
αύξηση 1.000 ευρώ στον εργαζόμενο είναι 3.000 ευρώ (με τα 
υπόλοιπα 2.000 ευρώ να πηγαίνουν στο κράτος).
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση Πισσα-
ρίδη, μεσοπρόθεσμα, η δυνατότητα μείωσης των συνολικών 
φορολογικών βαρών θα εξαρτηθεί αφενός από την πορεία 
των δημόσιων δαπανών και αφετέρου από τους στόχους για 
πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα εν όψει της εξυπηρέ-
τησης του δημοσίου χρέους, όπως αυτοί θα συμφωνηθούν με 
τους πιστωτές, και στο πλαίσιο των κανόνων που θα ορισθούν 
για τα επόμενα χρόνια. Σε έναν βαθμό, θα επηρεαστεί και από 
το ύψος και τη διάρθρωση των πόρων που αναμένονται ως 
καθαρή εισροή από την Ε.Ε. για την περίοδο μετά το 2021.
Ωστόσο, σε περισσότερο άμεσο ορίζοντα, το περιθώριο μείω-
σης των φορολογικών εσόδων είναι υπαρκτό, αλλά σχετικά 
μικρό. Αν και υπάρχει δυνατότητα για εξορθολογισμό του 
κόστους της δημόσιας διοίκησης και υπηρεσιών του δημό-
σιου τομέα (που μπορεί να προκόψει, σε μεγάλο βαθμό, από 
την ταχύτερη υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών) και για εισ-
ροή αξιόλογων νέων πόρων ως επιδοτήσεις από την Ε.Ε., με 
δεδομένη την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και της 
ανάγκης περαιτέρω κάλυψης άλλων δαπανών από τη Γενική 
Κυβέρνηση, όπως δαπάνες υγείας και άλλες που σχετίζονται 
με την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο συνολικός στόχος για 
τα φορολογικά έσοδα δεν μπορεί να μειωθεί άμεσα κατά πολύ.
- Περιθώρια για αλλαγή «μίγματος» εσόδων 
 Σημαντικό περιθώριο υπάρχει, σύμφωνα με την έκθεση Πισ-
σαρίδη, όσο και ανάγκη για αλλαγή της σύνθεσης των εσόδων 
και της δομής των φόρων, ώστε να αμβλυνθούν οι στρεβλώ-
σεις που υποβιβάζουν τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομί-
ας, αν και ενδεχόμενη μείωση των φόρων στην κατανάλωση 
(και ειδικότερα στον ΦΠΑ και στην περιουσία) δεν κρίνεται ως 
εξίσου σημαντική προτεραιότητα.
Οι φόροι στα ακίνητα πρέπει να εξορθολογιστούν, να ενο-
ποιηθούν και να περάσουν σταδιακά σε τοπικό επίπεδο. Η 
κατάργηση του «συμπληρωματικού φόρου» για τους ιδιώτες 
ιδιοκτήτες ακινήτων θα μειώσει τις έντονες στρεβλώσεις και θα 
ενισχύσει την αγορά.
Είναι σημαντική η λειτουργία μιας αξιόπιστης και ανεξάρτητης 
Αρχής για τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών, που θα εί-
ναι κρίσιμο να εναρμονίζονται με τις πραγματικές αξίες, καθώς 
το σημερινό σύστημα δημιουργεί ισχυρά αντικίνητρα. Ειδικοί 
περιβαλλοντικοί φόροι θα μπορούσαν να έχουν σταδιακά 
υψηλότερο μερίδιο στο μίγμα των εσόδων
Η επιβολή νέων φόρων κατανάλωσης στα ορυκτά καύσιμα 
δεν κρίνεται σκόπιμη όμως, καθώς οι φόροι αυτοί είναι ήδη 
υψηλοί στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Δεδομένης της υψηλής επιβάρυνσης από υφιστάμενους φό-

Συνέχεια στη Σελ. 25
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Προθεσμία έξι ετών θα έχουν για να χτίσουν με τους σημε-
ρινούς όρους, οι ιδιοκτήτες γηπέδων εκτός σχεδίου επιφα-
νείας μικρότερης των τεσσάρων στρεμμάτων, σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπει το χωροταξικό νομοσχέδιο, που κα-
τατέθηκε χθες προς ψήφιση στη Βουλή, από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Όπως είχε προαναγγελθεί το νομοσχέδιο καταργεί τις 
παρεκκλίσεις αρτιότητας για τα εκτός σχεδίου γήπεδα 
επιφάνειας 750 τμ, 1.200 τμ και 2 στρέμματα. Ωστόσο, οι 
ιδιοκτήτες τους θα έχουν περιθώριο δύο ετών, από την 
έναρξη ισχύος του νόμου, για να προχωρήσουν στην έκ-
δοση οικοδομικής άδειας, χωρίς να μετράει ο χρόνος που 
χρειάζεται για τις άδειες δασαρχείου ή της αρχαιολογικής 
υπηρεσίας, οι οποίες είναι και ιδιαίτερα χρονοβόρες. 
Αξίζει να σημειωθεί πως τo διάστημα των έξι ετών ισχύει 
αν συνυπολογιστεί ότι οι οικοδομικές άδειες ισχύουν για 
τέσσερα χρόνια. Οι ιδιοκτήτες που δεν θα εκδώσουν οι-
κοδομική άδεια τη μεταβατική περίοδο θα μπορούν να 
χτίσουν βάσει των όσων θα ορίσουν τα τοπικά ή ειδικά 
πολεοδομικά σχέδια που θα εκπονηθούν, όπως γίνεται 
και σήμερα στις περιοχές όπου υπάρχει πολεοδομικός 
σχεδιασμός. 
Σε αντίθεση με το κείμενο που τέθηκε σε διαβούλευση, το 
νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος δεν φέρνει 
αλλαγές στην εκτός σχεδίου δόμηση στα 4 στρέμματα και 
άνω, τουλάχιστον μέχρι την υιοθέτηση των τοπικών πο-
λεοδομικών σχεδίων. 
Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος, 
εδώ παραμένει σε ισχύ η σημερινή νομοθεσία διότι το 
κράτος όπως καταδείχθηκε στη διαβούλευση, δημιούρ-
γησε την πεποίθηση στους ιδιοκτήτες από το 2003 ότι 
μπορούν να χτίζουν υπό συγκεκριμένους όρους και τώρα 
δεν είναι σε θέση να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέρ-
γειες για τους δρόμους, χωρίς τη μεσολάβηση ενός χρονι-
κού διαστήματος. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το νέο νομοσχέδιο επηρεάζει 
όλες τις εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες, καθώς μειώνεται κατά 
10% κατά μέσο όρο ο συντελεστής δόμησης σε όλες τις εν 
λόγω περιοχές. 
Το στοίχημα των πολεοδομικών σχεδίων
Ένα μεγάλο στοίχημα που βάζει η κυβέρνηση είναι η 
γρήγορη κατάρτιση των τοπικών και ειδικών πολεοδομι-

κών σχεδίων που ουσιαστικά θα βάλει τάξη στην άναρχη 
δόμηση και θα καθορίσει τις χρήσεις γης στο σύνολο της 
χώρας. 
Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, καθώς στόχος 
είναι να μειωθεί ο χρόνος εκπόνησης και έγκρισης των εν 
λόγω σχεδίων από τα 12 με 15 χρόνια που είναι σήμερα 
στα 2,5 χρόνια. Μόνο έτσι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί 
το πρόγραμμα κατάρτισης 500 Τοπικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, το πρόγραμμα κατάρτισης των Τοπικών Πολεο-
δομικών Σχεδίων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ψήφιση 
του σχεδίου νόμου, με διαδοχικές (ανά τρίμηνο) δέσμες 
μελετών που θα περιλαμβάνουν, κάθε μια, περί τις 200 
δημοτικές ενότητες, μέχρι την κάλυψη όλης της χώρας 
(1.135 δημοτικές ενότητες). 
Οι απαιτούμενες 500 μελέτες για το σύνολο της χώρας 
θα έχουν ανατεθεί σε αναδόχους μέχρι το Α’ τρίμηνο του 
2023. Μέχρι το Β’ τρίμηνο του 2023 θα έχουν εγκριθεί 
ΤΠΣ σε περίπου 350 δημοτικές ενότητες, δηλ. περίπου στο 
32% της χώρας. Μέχρι το 2028 θα έχει καλυφθεί όλη η 
χώρα με ΤΠΣ (συμπεριλαμβανόμενων και αυτών που θα 
αντικαταστήσουν σήμερα εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομι-
κά Σχέδια). 
Η χρηματοδότηση των μελετών είναι εξασφαλισμένη από 
δύο πηγές: Το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτήσει τις 
μελέτες που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2026 
(περίπου για το 80% των δημοτικών ενοτήτων, με συ-
νολική δαπάνη 160 εκατ. ευρώ). Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, θα χρηματοδοτήσει τις υπόλοιπες μελέτες 
(περίπου το 20% των δημοτικών ενοτήτων, με συνολική 
δαπάνη 40 εκατ. ευρώ). 
Προτεραιότητα στα νησιά
Προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στις νησιωτικές και 
τουριστικές περιοχές. Σε περιοχές που θα εξακολουθήσουν 
να μην πολεοδομούνται, παραμένοντας εκτός σχεδίου, θα 
καθορίζονται με τα σχέδια αυτά χρήσεις γης και όροι που 
θα προσιδιάζουν στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε 
περιοχής (π.χ. επίπεδο ανάπτυξης, μέγεθος περιουσίας 
κ.λπ.). Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές επομένως θα 
ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες τους. 
Η προσέγγιση της εκπόνησης ειδικών πολεοδομικών 
σχεδίων θα εφαρμοστεί στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, 
στις οποίες, λόγω των έντονων πιέσεων, επιβλήθηκε ανα-
στολή έκδοσης οικοδομικών αδειών για ξενοδοχεία εκτός 
σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση ειδικών πολεοδομικών 
σχεδίων. 

ρους, είναι σημαντικό οι περιβαλλοντικοί φόροι να αντικαθι-
στούν με διαφάνεια υπάρχοντες φόρους ή να επιστρέφονται 
στους φορολογούμενους ως εμφανής μείωση του φόρου 
εισοδήματος
- Κινητροδότηση ηλεκτρονικών συναλλαγών 
Σημαντική προϋπόθεση για τη διατήρηση των φορολογικών 
εσόδων στο απαραίτητο επίπεδο με ταυτόχρονη ενίσχυση 
της παραγωγικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την έκθεση 
Πισσαρίδη, είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Σε αυτό 
θα συμβάλει η κατάλληλη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλα-
γών και άλλων μέσων που ενισχύουν τη διαφάνεια και δημι-
ουργούν τα κίνητρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις να κινη-
θούν στην επίσημη και όχι στην άτυπη οικονομία. Ειδικότερα, 
όπως επισημαίνεται, σε δραστηριότητες που εμφανίζουν συ-
νολικά υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής μπορεί να εφαρμοστούν 
στοχευμένες πολιτικές μειωμένων φορολογικών συντελεστών 
για όσους συμμορφώνονται, προκειμένου να περιοριστεί το 
ανταγωνιστικό φορολογικό πλεονέκτημα όσων δραστηριο-
ποιούνται στην άτυπη οικονομία
Παράλληλα η έκθεση Πισσαρίδη σημειώνει πως η ισχυρή άνο-
δος των ηλεκτρονικών πληρωμών συνέβαλε στην άνοδο των 
εισπράξεων από ΦΠΑ, ωστόσο υπάρχουν ακόμα σημαντικά 
περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση, καθώς η Ελλάδα παραμέ-
νει πολύ χαμηλά στην κατάταξη με βάση την αξία συναλλαγών 
με κάρτες ως ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης (4η χαμη-
λότερη στην Ε.Ε. με 18,4%, έναντι 36,7% κατά μέσο όρο στην 
Ε.Ε. το 2018, με βάση στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα).
Το ισχύον πλαίσιο μπορεί να ενισχυθεί εάν τα κίνητρα γίνουν 
θετικά (δηλαδή, μέσω επιβράβευσης όσων συναλλάσσονται 
με διαφανείς πληρωμές) και στοχευμένα (δηλαδή, σε επαγγέλ-
ματα και αγορές όπου υπάρχει καταρχήν υψηλότερη φοροδι-
αφυγή). Τα θετικά αυτά κίνητρα, εφόσον είναι αρκετά ισχυρά 
και συστηματικά, μπορεί να έχουν σημαντικά θετικά αποτελέ-
σματα, ώστε να πληρώνουν σταδιακά περισσότερους φόρους 
τμήματα της οικονομίας που σήμερα πληρώνουν ελάχιστους 
αν και υπάρχουν υψηλά πραγματικά εισοδήματα. Η θετική 
επίδραση στην ενίσχυση των εσόδων αφορά κυρίως τον ΦΠΑ 
αλλά και τον αντίστοιχο φόρο εισοδήματος και, σε μικρότερο 
βαθμό, τις ασφαλιστικές εισφορές.
- Σταθεροί κανόνες για προσέλκυση επενδύσεων 
Η σταθερότητα του φορολογικού (και του ασφαλιστικού) συ-
στήματος σε βάθος χρόνου είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως 
υπογραμμίζεται στην έκθεση Πισσαρίδη, καθώς η αβεβαιότη-
τα αποθαρρύνει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύ-
σεις σε φυσικό ή ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ οι συχνές αλλαγές 
και η πολυπλοκότητα των κανόνων λειτουργούν ως εμπόδια 
για την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και τη μεγέθυνση 
όσων λειτουργούν.


