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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2063 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4 
Οι εκπρόσωποι φορέων στην Επιτροπή της  Βουλής για πολεοδομικό 
χωροταξικό νομοσχέδιο - Γ. Στασινός στη Βουλή: Να δημιουργηθεί 
κεντρική υπηρεσία για την ερμηνεία της πολεοδομικής νομοθεσίας - 
Πρόεδρος ΡΑΕ: “Ριζική και μόνιμη” λύση στο θέμα του ΕΛΑΠΕ
Σελ 1 και  9 
Το ν/σ για την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηρι-
οτήτων, παρουσίασε ο Άδ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο
Σελ 1 και 8
Κ. Χατζηδάκης: Ξεκινά το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναδασώσεων 
στην Ελλάδα
Σελ 5
ΤΑΙΠΕΔ: Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη «Λάρκο» 
Λάρυμνας 
Σελ 6 
Κ. Χατζηδάκης: Επιταχύνεται η δημοπράτηση μονάδων διαχείρισης 
αποβλήτων σε Λαμία, Λιβαδειά και Βόρειο Έβρο
Σελ 7 
ΥΠΕΝ: Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Σελ 10 
Βουλή – Μ.Χαρακόπουλος: Ενέργειες για την υλοποίηση της ήπιας εκτρο-
πής του Αχελώου ζητά με ερώτηση του προς τους αρμόδιους υπουργούς, 
μετά την απόφαση του ΣτΕ για το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας
Σελ 11
Σε 602 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους της 
Εθνικής Τράπεζας το εννεάμηνο του 2020
Σελ 12 
ΕΡΓΟΣΕ: Εγκρίθηκε η προκήρυξη του έργου εκσυγχρονισμού της 
γραμμής Θεσσαλονίκη - Ειδομένη προϋπολογισμού 46,5 εκατ. ευρώ   
Σελ 13
MYTILINEOS: Ξεκινούν κατασκευαστικές εργασίες για τη μονάδα της Λιβύης   
Σελ 14 
Πολεοδομία: Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες από τον Δήμο Αθηναίων 
Σελ 15
Η Τουρκία στην 6η θέση μεταξύ των χωρών – προορισμών των 
ελληνικών προϊόντων το 9μηνο (από 4η θέση το 2019). Ποια προϊό-
ντα βρίσκονται στο «Top 10»
Σελ 16
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ηλεκτρονικές 
επενδυτικές απάτες
Σελ 17 
Τη διάκριση της Digisec στα WITSA Global ICT Excellence Awards 
ανακοίνωσε ο ΣΕΠΕ
Σελ 18 
Επτά λύσεις προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο για φορολογικά, 
ασφαλιστικά και εργατικά προβλήματα
Σελ 19 
Τα ΕΛΤΑ γυρίζουν σελίδα. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τους 
κατά 100 εκατ. ευρώ
Σελ 20 
Δηλώσεις προέδρου Eurogroup για απόφαση εκταμίευσης 4ης δόσης
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:

Τις θέσεις τους, που συνοδεύτηκαν με προτάσεις αλλά και 
προβληματισμούς, επί του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της 
Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» εξέφρασαν οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της κοινο-
βουλευτικής επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, που επεξερ-
γάζεται το ως άνω νομοσχέδιο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων, ο πρόεδρος της διοι-
κούσας επιτροπής του ΤΕΕ, Γ. Στασινός, είπε ότι το νομοσχέδιο 
κινείται σε «θετική κατεύθυνση» και πρότεινε να δημιουργηθεί 
μία (κεντρική) υπηρεσία που να ερμηνεύει την πολεοδομική 
νομοθεσία, ώστε να μην δίδουν διαφορετικές ερμηνείες οι κατά 
τόπους πολεοδομίες. Ζήτησε επίσης τα ακίνητα κατηγορίας 5 να 
μπουν σε κατηγορία ακινήτων υποδοχής συντελεστή, ώστε να 
μη κινδυνεύουν με κατεδάφιση.
Ο Δ. Σταθάκης, πρόεδρος του Δ.Σ. της «Ελληνικό Κτηματολό-

γιο», είπε ότι «έχουμε ήδη κτηματογραφήσει το ένα τρίτο των 
δικαιωμάτων και ότι το 2024 θα είμαστε στο 90%», ενώ ζήτησε 
την επιβολή προστίμου για την εκπρόθεσμη δήλωση, προκειμέ-
νου να «επιταχύνουμε» τη διαδικασία κτηματογράφησης. 
Ως «ριζική και μόνιμη λύση» περιέγραψε την αναμενόμενη τρο-
πολογία στο νομοσχέδιο, που αντιμετωπίζει το έλλειμμα στο Ει-
δικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο πρόεδρος 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Αθανάσιος Δαγούμας. Η μελέ-
τη μας για τους πόρους που θα αντληθούν από τις ρυθμίσεις της 
τροπολογίας, δείχνει ότι θα υπερκαλυφθεί το έλλειμμα, είπε ο κ. 
Δαγούμας. Σημείωσε μάλιστα ότι η κάλυψη θα επέλθει ακόμα 
και με τη συνθήκη του stress test που περιλαμβάνει η μελέτη. 
Με την πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργει-
ας Κ. Χατζηδάκη «υπάρχει ριζική και μόνιμη λύση του προβλή-
ματος» υπογράμμισε ο κ. Δαγούμας. Αναλυτικά στη σελ 4 

Το νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης χθες στο Υπουργικό Συμ-
βούλιο, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Όπως ανακοινώθηκε, η απλούστευση των αδειοδοτικών διαδι-
κασιών, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ελκυστικότητας της χώρας 
ως επενδυτικού προορισμού, στοχεύει στην αλλαγή των διαδι-
κασιών, αλλά και της κουλτούρας, τόσο στη δημόσια διοίκηση 

όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο. Στόχος είναι να εδραιώνε-
ται κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και 
μιας φιλικής προς την επιχειρηματικότητα δημόσιας διοίκησης. 
Η επιτυχής υλοποίηση αυτού του μεταρρυθμιστικού εγχει-
ρήματος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιοποίηση των 
διαδικασιών. Προβλέπεται η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση της αδειοδότη-
σης και των ελέγχων. Αναλυτικά στη σελ 9 

«Υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναδασώσεων που 
έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα», δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ, Κωστής 
Χατζηδάκης, μετά την παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο 
του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων, με το οποίο, έχοντας εξα-
σφαλισμένους πόρους ύψους 310 εκατ. ευρώ από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, θα πρασινίσει ξανά 500.000 στρέμματα σε όλη τη 
χώρα με 30 εκατομμύρια δέντρα, μεταδίδει το ΑΠΕ.  Σύμφωνα με 
τον κ. Χατζηδάκη, «στην Ελλάδα κάθε χρόνο καίγεται σχεδόν το 
1% των δασών μας και την ώρα που ο δασικός μας πλούτος κα-
ταστρέφεται, στις αναδασώσεις είμαστε πιο πίσω ακόμη και από 
την Τουρκία».  Όπως είπε ο υπουργός, «παραλάβαμε από τον 

ΣΥΡΙΖΑ ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προστασία των δασών 
245 εκατ. ευρώ με μηδενική απορρόφηση και μηδενική συμβα-
σιοποίηση» και πρόσθεσε, ότι «σε αυτό το θλιβερό φαινόμενο 
επιχειρούμε να βάλουμε ένα τέλος».  «Με ένα 10ετές πρόγραμμα 
αναδάσωσης 500.000 στρεμμάτων, με 30 εκατομμύρια δέντρα, 
τα οποία θα παραχθούν στην Ελλάδα, πιστεύω ότι οι πολίτες 
θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια», ανέφερε ο υπουργός, 
καθώς, όπως είπε, «το δάσος είναι η πηγή ζωής όλων μας και 
πρέπει να το προστατεύσουμε με πράξεις». 
Αναλυτικά στη σελ 8

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Γ. Στασινός στη Βουλή: Να δημιουργηθεί κεντρική υπηρεσία για την ερμηνεία της 
πολεοδομικής νομοθεσίας
Πρόεδρος ΡΑΕ: “Ριζική και μόνιμη” λύση στο θέμα του ΕΛΑΠΕ

ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Παρουσίασε ο Άδ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2

Το Μουσείο Μπενάκη, η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Ελ-
λάδα και το British Council διοργανώνουν το 10ο Διε-
θνές Συνέδριο CoMuseum, από τις 2 ως τις 4 Δεκεμβρίου 
2020, διαδικτυακά.  Τη διοργάνωση υποστηρίζουν επίσης 
το Goethe-Institut Athen και η Πρεσβεία της Γαλλίας 
/ Institut Français de Grèce. Το συνέδριο τελεί υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του 
Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης.  
Στη δέκατη κατά σειρά διοργάνωση, επαγγελματίες από 
τον διεθνή μουσειακό και τον ευρύτερο πολιτιστικό χώρο, 
καλλιτέχνες, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, 

εκπαιδευτικοί, και ακαδημαϊκοί θα διερευνήσουν τον 
ρόλο της ηγεσίας για τα  Μουσεία και τους πολιτιστικούς 
οργανισμούς σε καιρούς κρίσης, το ρόλο των μουσείων 
στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης, τον επιτελούμενο 
ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και την πολιτική των 
μουσείων ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και 
την  ευημερία του προσωπικού και των επισκεπτών τους.
Οι ομιλητές του συνεδρίου είναι διεθνείς εμπειρογνώμο-
νες και επικεφαλής σημαντικών οργανισμών που θα μοι-
ραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους μέσα από μια 

σειρά παρουσιάσεων και συζητήσεων. 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το CoMuseum θα οργανώσει 
μία σειρά από διαδικτυακά εργαστήρια και masterclasses 
για επαγγελματίες μουσείων και του χώρου του πολιτι-
σμού. 
Η γλώσσα εργασίας τόσο για το συνέδριο όσο και για τα 
εργαστήρια είναι τα Αγγλικά, ενώ ορισμένες από τις ομιλί-
ες στις 2 Δεκεμβρίου θα έχουν υποτιτλισμό στα Ελληνικά. 
Το συνέδριο θα ανοίξει με ομιλία της η Υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη. 
Πληροφορίες: info@thecomuseum.org  , www.thecomuseum.org

The CoMuseuM: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

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

Τον ρόλο της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά 
και ευρύτερα, αναμένεται ν’ αναδείξουν οι ομιλίες επιστημόνων 
στο 7ο Technology Forum, που διοργανώνεται –διαδικτυακά- 
σήμερα και αύριο. 
Ειδικοί διεθνούς επιπέδου, προερχόμενοι από κορυφαία πα-
νεπιστήμια όπως το MIT και εταιρείες όπως η Amazon και το 
Facebook θα μιλήσουν για καίρια τεχνολογικά ζητήματα, όπως: 
η εξ αποστάσεως εργασία, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ), ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία 
και οι προκλήσεις της νέας εποχής, τα Big Data (Μεγάλα Δεδο-
μένα) καθώς και η εφαρμογή τους στις έξυπνες πόλεις και στους 
τομείς της ενέργειας, της υγείας, της εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο του forum θα πραγματοποιηθούν Virtual Β2Β 
συναντήσεις, που έχουν ως στόχο την προώθηση συνεργιών 
μεταξύ επιχειρήσεων, οργανισμών, πανεπιστημίων και άλλων 
φορέων σε διεθνές επίπεδο. Οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει ήδη 
τις 142 από 28 χώρες.
Πληροφορίες: https://technology-forum.eu/

Διεθνές Ψηφιακό Φόρουμ διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Εξαγωγέων την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, με κεντρικό 
θέμα τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματί-
σουν οι ελληνικές εξαγωγές στην έξοδο από την κρίση και την 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Η διοργάνωση γίνεται από κοινού με το Ελληνο-Αμερικανικό 

Εμπορικό Επιμελητήριο της Νέας Υόρκης κι έχει τίτλο: «Exports 
turn Crisis into Opportunity».
Τo φόρουμ θα προβληθεί μέσω του συνδέσμου 
www.pse-hacc-virtualforum.gr και η διεξαγωγή του συμπίπτει 
με τη συμπλήρωση 75 χρόνων από την ίδρυση του Πανελληνί-
ου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

 ΤΟ 7Ο TeChNology ForuM 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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

Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο

14 - 15 Δεκεμβρίου 
2020

Διημερίδα: «Ευφυή Συστήματα Μετα-
φορών και Εξελίξεις στην Ελλάδα»

Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων 
Ευφυών Μεταφορών - ITS Hellas

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

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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Τις θέσεις τους, που συνοδεύτηκαν με προτάσεις αλλά 
και προβληματισμούς, επί του νομοσχεδίου «Εκσυγχρο-
νισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» 
εξέφρασαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς κατά τη δεύτερη 
συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παραγω-
γής και Εμπορίου, που επεξεργάζεται το ως άνω νομο-
σχέδιο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων, ο πρόεδρος της 
διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ, Γ. Στασινός, είπε ότι το 
νομοσχέδιο κινείται σε «θετική κατεύθυνση» και πρό-
τεινε να δημιουργηθεί μία (κεντρική) υπηρεσία που να 
ερμηνεύει την πολεοδομική νομοθεσία, ώστε να μην 
δίδουν διαφορετικές ερμηνείες οι κατά τόπους πολεοδο-
μίες. Ζήτησε επίσης τα ακίνητα κατηγορίας 5 να μπουν 
σε κατηγορία ακινήτων υποδοχής συντελεστή, ώστε να 
μη κινδυνεύουν με κατεδάφιση.
Το νομοσχέδιο προδιαγράφει ένα ωφέλιμο πλαίσιο για 
τη χωροταξία, είπε ο Φάνης Σπανός, περιφερειάρχης 
Στ. Ελλάδας και επικεφαλής χωροταξίας της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας, ενώ ο δήμαρχος Κατερίνης και 
πρόεδρος της επιτροπής χωροταξίας της ΚΕΔΕ, Κ. Κου-
κοδήμος, εξέφρασε τη λύπη του διότι «αγνοήθηκαν» 
πολλές από τις προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας. 
Την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των προβλεπόμε-
νων διαδικασιών επισήμανε ο Γ. Βερνίκος, πρόεδρος 
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σημειώνο-
ντας την πάγια θέση της ΟΚΕ, υπέρ του περιορισμού της 
εκτός σχεδίου δόμησης, που προωθεί το νομοσχέδιο.
Ο Δ. Σταθάκης, πρόεδρος του Δ.Σ. της «Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο», είπε ότι «έχουμε ήδη κτηματογραφήσει το 
ένα τρίτο των δικαιωμάτων και ότι το 2024 θα είμαστε 
στο 90%», ενώ ζήτησε την επιβολή προστίμου για την 
εκπρόθεσμη δήλωση, προκειμένου να «επιταχύνουμε» 
τη διαδικασία κτηματογράφησης.
Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνεργασία της ΕΣΑμεΑ με 
το υπουργείο για τα προβλεπόμενα από το νομοσχέδιο 
θέματα προσβασισμότητας, ο πρόεδρος της συνομο-
σπονδίας Γιάννης Βαρδακαστάνης.
Αρκετά θετικά στοιχεία περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, 
σύμφωνα με τον Στρ. Παραδιά, της ΠΟΜΙΔΑ. Εξέφρασε 
ωστόσο την ανησυχία για το ενδεχόμενο να παραμεί-
νουν πολλα ακίνητα εκτός οικοδομής προτείνοντας την 
αύξηση του χρονικού «παραθύρου» από τα δύο στα 
πέντε έτη.

Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται το νομοσχέδιο είπε ο 
Ευ. Λαϊνάς, εκ μέρους του ΣΕΒ.
Αρκετά είναι τα θετικά στοιχεία του νομοσχεδίου και για 
τον πρόεδρο της επιτροπής χωροταξίας του Συνδέσμου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Κ. Κωνσταντινί-
δη. Ζήτησε παράλληλα μια μικρή αύξηση του προτεινό-
μενου συντελεστή δόμησης στα ξενοδοχεία για εσωτε-
ρικούς- κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι τα «σπα» 
και τα γυμναστήρια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο 
ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες.
Ο Αθ. Ψαθάς, πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Συνδέ-
σμου Επιχειρηματικών Πάρκων κάλεσε την πολιτεία να 
υιοθετήσει την έννοια του «βιομηχανικού πάρκου εθνι-
κής βιομηχανικής πολιτικής».
Εκ μέρους της WWF, η κα Θ. Νάτσου είπε ότι έχει πολύ 
μεγάλη αξία η επιδίωξη του νομοσχεδίου να θέσει την 
εκτός σχεδίου δόμηση ως μεγάλο πρόβλημα. Σημείωσε 
πάντως ότι η μεταβατική περίοδος των 2+4 ετών θα 
δημιουργήσουν μεγάλο «χαμό» για οικοδομές, καθώς 
πολλοί «θα τρέξουν να προλάβουν». Ζήτησε επίσης να 
μπει φρένο στην εκτατική πολιτική των ξενοδοχείων.
Βελτιωμένο σε σχέση με τη φάση της διαβούλευσης είναι 
το νομοσχέδιο σύμφωνα με τον Γ. Ρούσκα, πρόεδρο του 
ΔΣ του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθη-
νών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων.
Απολύτως σύμφωνος με τις προσπάθειες εξορθολογι-
σμού των εκτός σχεδίου ιδιοκτησιών εμφανίστηκε ο Κ. 
Τζάρος, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστι-
κώνΣυμβάσεων Ελλάδος. Εξέφρασε ωστόσο την εκτί-
μηση ότι υπάρχουν ρυθμίσεις που επιφέρουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στα μικρομεσαία στρώματα που είναι ιδιο-
κτήτες ακινήτων κάτω των 4 στρ., ιδίως εν μέσω κρίσης. 
Υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ μικρών και μεγάλων 
ιδιοκτησιών είπε ο κ. Τζάρος και ζήτησε την αύξηση της 
«περιόδου χάριτος» στα πέντε χρόνια.
Η Αιμιλία Αλεξανδροπούλου, πρόεδρος του ΔΣ του Συλ-
λόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ζήτησε να προχωρήσει 
η προκήρυξη των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων μαζί 
με τα ρυμοτομικά σχέδια.
Ο Αθ,. Μακρυγιάννης, εκ μέρους των Ολομέλειας των 
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, επισήμανε το ζήτη-
μα των 35 περιοχών της χώρας που, από το 2018 δεν 
μπορούν να κάνουν δηλώσεις, και εξαιρούνται από την 
παράταση που προβλέπει το νομοσχέδιο.

Η Σ. Αυγερινού-Κολώνια, πρόεδρος του ΔΣ του Συλλό-
γου Πολεοδόμων και Χωροτακτών, εξέφρασε τη γνώμη 
ότι το σχέδιο νόμου θα επιταχύνει την εκτός σχεδίου δό-
μηση, με την παράταση που δίδει.
Τέλος, ο Επ. Σαρρής, τεχνικός σύμβουλος του Συλλόγου 
Οικιστών Εκτός Σχεδίου Δόμησης πρότεινε να δοθούν 
κίνητρα σε ιδιοκτήτες όμορων μικρών οικοπέδων για 
συνένωση αυτών, και δημιουργίας αρτίων οικοπέδων.

Πρόεδρος ΡΑΕ: Ριζική και μόνιμη λύση η τοπο-
λογία Χατζηδάκη για το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ 
Ως «ριζική και μόνιμη λύση» περιέγραψε την αναμενό-
μενη τροπολογία στο νομοσχέδιο, που αντιμετωπίζει το 
έλλειμμα στο Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Αθανάσιος Δαγούμας. Η μελέτη μας για τους πόρους που 
θα αντληθούν από τις ρυθμίσεις της τροπολογίας, δεί-
χνει ότι θα υπερκαλυφθεί το έλλειμμα, είπε ο κ. Δαγού-
μας. Σημείωσε μάλιστα ότι η κάλυψη θα επέλθει ακόμα 
και με τη συνθήκη του stress test που περιλαμβάνει η 
μελέτη. Με την πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλ-
λοντος & Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη «υπάρχει ριζική και 
μόνιμη λύση του προβλήματος» υπογράμμισε ο κ. Δα-
γούμας.
Για το ίδιο θέμα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της ΔΕΗ Γ. Στάσσης συμφώνησε ότι η συγκεκριμένη 
λύση με το σύνολο των ρυθμίσεων της τροπολογίας 
«λύνει» το πρόβλημα στον ΕΛΑΠΕ. «Με τις δικές μας 
εκτιμήσεις, αυτή η τρύπα θα πήγαινε πήγαινε πάνω από 
2-2,5 δισεκ ευρώ σε ορίζοντα δεκαετιας, και θα μαζευ-
τεί». Είμαι αισιόδοξος ότι είναι «μόνιμη λύση» είπε χα-
ρακτηριστικά.
Για το θέμα της τροπολογίας μίλησαν επίσης ο γενικός 
διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιο-
λικής Ενέργειας, Π. Παπασταματίου και ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, 
Στ. Λουμάκης που εξέφρασαν προβληματισμό για τη 
σταθερότητα των πόρων που θα αντιμετωπίσουν το έλ-
λειμμα ενώ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φω-
τοβολταϊκά, Ιω. Παναγής είπε ότι το έλλειμμα «φορτώ-
νεται» στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, 
ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αν. Μάνος, είπε 
ότι ο ΕΛΑΠΕ χρήζει άμεσων διορθωτικών ενεργειών.

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Γ. Στασινός στη Βουλή: Να δημιουργηθεί κεντρική υπηρεσία για την ερμηνεία της πολεοδομικής νομοθεσίας
Πρόεδρος ΡΑΕ: “Ριζική και μόνιμη” λύση στο θέμα του ΕΛΑΠΕ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

Την έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μί-
σθωση μεταλλευτικού εργοστασίου, μεταλλείων και μεταλ-
λευτικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, ανακοί-
νωσε το ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά σε:
1. στη μίσθωση του δημόσιου μεταλλείου Λάρυμνας, που 
περιλαμβάνει τα σχετικά μεταλλευτικά δικαιώματα, το μεταλ-
λευτικό εργοστάσιο και τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλι-
σμό του, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και επί του παρόντος 
μισθώνονται στη «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική 
Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ» (ΛΑΡΚΟ), και
2. στη μίσθωση του δημόσιου μεταλλείου στο Λούτσι, το 
οποίο περιλαμβάνει τα σχετικά μεταλλευτικά δικαιώματα με 
τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις του, τα οποία ανήκουν στο 
Δημόσιο.
Η διαδικασία υποβολής προσφορών θα διεξαχθεί σε δύο 
φάσεις: τη φάση προεπιλογής (Φάση Α) και μια φάση δεσμευ-
τικών προσφορών (Φάση Β). Περισσότερες λεπτομέρειες 
παρέχονται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέ-
ροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου. 
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, 
στις 11 Ιανουαρίου 2021.
Η Deloitte Business Solutions S.A. ενεργεί ως χρηματοοικο-

νομικός σύμβουλος και η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη ως 
νομικός σύμβουλος του Ταμείου. 
Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το άρθρο 21 Ν. 4664/2020, στις 
23/11/2020 ο ειδικός διαχειριστής της ΛΑΡΚΟ δημοσίευσε 
πρόσκληση για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στη ΛΑΡ-
ΚΟ, μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Πρόκειται για 
παράλληλη, ωστόσο ξεχωριστή διαδικασία από τον διαγω-
νισμό του Ταμείου. Σημειώνεται, πάντως, ότι ο προτιμητέος 
επενδυτής σε κάθε έναν από τους δύο διαγωνισμούς θα έχει 
το δικαίωμα να πλειοδοτήσει και στον έτερο (εκατέρωθεν 
πλειοδοσία- shoot-out clause) εφόσον εκπληρώνει τα σχετι-
κά κριτήρια επιλογής. 
Σχετικά με το θέμα αυτό, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Σήμερα ξεκινά η διαδι-
κασία αξιοποίησης του βασικού περιουσιακού στοιχείου του 
Δημοσίου στο πλαίσιο των διαγωνισμών για τη ΛΑΡΚΟ, του 
συγκροτήματος της Λάρυμνας. Στόχος μας είναι να προσελ-
κύσουμε αξιόπιστα σχήματα με μακρόπνοο σχεδιασμό που 
θα προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις για τον εκσυγ-
χρονισμό της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηρι-
ότητας νικελίου και θα φέρουν νέες, καινοτόμες τεχνολογίες 
στις διαδικασίες εξόρυξης και παραγωγής. Ζητούμενο είναι η 
αποδοτικότερη λειτουργία του Συγκροτήματος, με βελτίωση 

ολόκληρης της «αλυσίδας αξίας», από την εκμετάλλευση των 
κοιτασμάτων έως την παραγωγή και πώληση του τελικού 
προϊόντος. Εξυπακούεται ότι αυτή η διαδικασία εκμετάλλευ-
σης και εκσυγχρονισμού θα πρέπει να γίνεται με απόλυτο 
σεβασμό στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Ευελπιστούμε ότι 
η ολοκλήρωση των διαγωνισμών θα σηματοδοτήσει ένα νέο 
κεφάλαιο για τη συνέχιση της δραστηριότητας του νικελίου, 
κατά τρόπο που να παράγει οφέλη για την ελληνική οικονο-
μία».
Ενώ, από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας ανέφερε ότι: «Σήμερα, με την έναρξη, από το 
ΤΑΙΠΕΔ, και της δεύτερης διαγωνιστικής διαδικασίας, για την 
εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων κυριότητας του ελλη-
νικού δημοσίου τα οποία χρησιμοποιούνταν από τη ΛΑΡΚΟ 
Α.Ε., υλοποιείται ακόμη ένα βήμα αντιμετώπισης των χρόνι-
ων προβλημάτων της εταιρείας, που θέτουν σε κίνδυνο, επί 
μακρόν, την ίδια τη βιωσιμότητά της. Στόχος η προσέλκυση 
αξιόπιστων επενδυτών, που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση 
της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας, στην 
οποία η χώρα μας διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, 
επ’ ωφελεία της εθνικής οικονομίας και των τοπικών κοινω-
νιών».

Χρηματοδοτική συνεισφορά προς το Ταμείο Υποδομών «από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΤΕπ., πό-
ρων ύψους 450.000.000 ευρώ» προβλέπει η τρίτη τροποποί-
ηση απόφασης του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
που υπογράφει ο υφυπουργός, Γιάννης Τσακίρης.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ στην απόφαση αναφέ-
ρεται ότι:
Για τη σύσταση του ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
προς την ΕΤΕπ., πόρων ύψους 450 εκατ. ευρώ. Οι πόροι του 
ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) και το ελληνικό Δημόσιο. Οι πόροι αυ-
τοί μπορούν να προσαυξάνονται περαιτέρω από συνεισφορά 
των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-
2020.
Αξιοποίηση πόρων
Το ταμείο θα αξιοποιήσει πόρους από τις ως άνω πηγές χρη-
ματοδότησης, ως εξής:
- Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑνΕΚ: 200 εκατ. ευρώ.

- Επιπρόσθετοι εθνικοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 200 εκατ. ευρώ.
- Εθνικοί πόροι 50 εκατ. ευρώ οι οποίοι θα προέρθουν από 
επιστροφές του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA που λει-
τούργησε την ΠΠ 2007-2013.
Στις περιφέρειες
Οι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ κατανέμονται, αρχικά, στις περιφέρειες 
ως εξής:
- Σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 
Δυτική Ελλάδα) 100.098.469 ευρώ
- Στις περιφέρειες μετάβασης (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) 42.580.189 ευρώ
- Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Αττική) 41.289.644 ευρώ
- Στις περιφέρειες μετάβασης (Στερεά Ελλάδα) 9.219.571 
ευρώ
- Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο) 6.812.126 
ευρώ.
Οι στόχοι
Υπενθυμίζεται στην απόφαση, που δημοσιεύεται σήμερα στη 
Διαύγεια, ότι στόχος του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέ-

ρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δη-
μόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, 
με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και 
της αστικής ανάπτυξης.
Ενώ έως τις 30 Ιουνίου του 2021, το Ταμείο μπορεί να παρέχει 
δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στους κλάδους των μεταφορών, του τουρισμού, της 
ενέργειας και των κατασκευών, προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν οι επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19. Ο προγραμ-
ματισμός του νέου Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την 
αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Το Ταμείο θα μπορεί να επενδύσει σε περισσότερα από ένα 
χρηματοδοτικά μέσα, για την επιλογή των οποίων λαμβάνε-
ται υπόψη η εκ των προτέρων αξιολόγηση που υλοποιήθηκε 
για τον σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων 
θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες κεφάλαια υπό την 
μορφή δανείων ή/και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊό-
ντων για την επίτευξη των στόχων του.

ΤΑΙΠΕΔ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΑΡΚΟ» ΛΑΡΥΜΝΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΤΕπ, πόρων ύψους 450 εκατ. ευρώ
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Tην εφαρμογή της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
για τρεις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, βάσει του άρθρου 
7 του Ν. 2881, εισηγήθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Η διαδικασία αφορά τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων 
(ΜΕΑ) και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) 
στη θέση «Νευρόπολη» του Δήμου Λαμιέων, τη Μονάδα Επε-
ξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών (ΜΕΠΟ) στη Λιβαδειά 
και τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων(ΜΕΑ) και Χώρο Υγει-
ονομικής Ταφής Υπολειμμάτων(ΧΥΤΥ) στο Βόρειο Έβρο.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ο Κωστής Χατζηδάκης στην εισήγησή 
του υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες μονάδες, που χρημα-
τοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, πρέπει να ενταχθούν στη διαδικασία 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για να επιταχυνθεί η δημοπρά-
τησή τους και να συμβασιοποιηθούν εντός του 2021. Διαφορε-
τικά, όπως τόνισε, θα χαθεί η χρηματοδότηση των έργων αυ-
τών και δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν, καθώς το επόμενο 
ΕΣΠΑ δεν θα χρηματοδοτήσει μονάδες διαχείρισης αποβλήτων.
Αυτά τα τρία έργα εντάσσονται στο ευρύτερο δίκτυο υποδο-
μών που προωθούνται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μέσω του ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση του μεγάλου 
προβλήματος της διαχείρισης αποβλήτων και το κλείσιμο των 
παράνομων χωματερών. 

Όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο αυτό κατασκευά-
ζονται τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ): 
Ηλεία μέσω ΣΔΙΤ, Θήβα, Αμάρι(Ρέθυμνο), Αλεξανδρούπολη. 
Ξεμπλόκαρε και ξεκινάει άμεσα η κατασκευή 3 Μονάδων στην 
Πελοπόννησο μέσω ΣΔΙΤ.
Δημοπρατήθηκαν 8 Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων σε 
Ζάκυνθο, Λευκάδα, Ναύπακτο, Χερσόνησο, Τρίκαλα, Άρτα, 
Ιεράπετρα και Σητεία. Ενώ, τις αμέσως επόμενες μέρες και τους 
επόμενους μήνες θα δημοπρατηθούν μια σειρά από μονάδες 
διαχείρισης αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα. 
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΝ, η Μονάδα Επε-
ξεργασίας Αποβλήτων(ΜΕΑ)του Δήμου Λαμιέων θα είναι η 
μεγαλύτερη ΜΕΑ στην Κεντρική Ελλάδα. Η ΜΕΑ πρόκειται να 
έχει 25ετή διάρκεια λειτουργίας και δυναμικότητα σε 76.750tn/
έτος σύμμεικτα ΑΣΑ, 10.250tn/έτος προδιαλεγμένα οργανικά 
και 7.000tn/έτος ιλύος. Καταλαμβάνει επιφάνεια 243.300 τ.μ. 
περίπου, ενώ θα κατασκευαστεί στο Δήμο Λαμιέων, δίπλα στον 
υπάρχοντα ΧΥΤΑ. Θα εξυπηρετεί τους έξι από τους επτά Δήμους 
της Π.Ε. Φθιώτιδας (όλους εκτός από τον Δήμο Λοκρών), των 
δύο Δήμους της Π.Ε. Ευρυτανίας και τους δύο βόρειους Δήμους 
της Π.Ε. Ευβοίας (Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης 
-Αγίας Άννας). Ο ΧΥΤΥ θα έχει διάρκεια ζωής 17,5 έτη, ενώ το 
έργο εναρμονίζεται με τις προβλέψεις του Περιφερειακού Σχεδι-
ασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέ-

ρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Απο-
βλήτων(ΜΕΠΟ) που πρόκειται να εξυπηρετήσει τους Δήμους 
Λεβαδέων, Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας και Ορχομενού, 
καταλαμβάνει επιφάνεια 26.257 τ.μ. περίπου και θαυλοποι-
ηθεί εντός της Δ.Ε. Διστόμου του Δήμου Διστόμου-Αράχο-
βας-Αντίκυρας. Πρόκειται για έργο δυναμικότητας 3.100tn/
έτος και εναρμονίζεται με τις προβλέψεις της διαχείρισης των 
απορριμμάτων, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται από το 
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και τον ΠΕΣΔΑ Στερεάς 
Ελλάδας.
Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγει-
ονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στο Βόρειο Έβρο θα 
έχει δυναμικότητα 16.000tn/έτος (σε 11.000tn/έτος σύμμεικτα 
ΑΣΑ, 3.500tn/έτος προδιαλεγμένα οργανικά και 1.500tn/έτος 
πράσινα απόβλητα).
• Η δυναμικότητα του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμ-
μάτων (ΧΥΤΥ) θα είναι 5.000tn/έτος περίπου, ενώ το έργο θα 
καταλαμβάνει επιφάνεια 89.649,76τ.μ. περίπου, εντός του 
Δήμου Ορεστιάδας. Θα εξυπηρετεί τους Δήμους Ορεστιάδος και 
Διδυμοτείχου, και υπογραμμίζεται ότι εναρμονίζεται με τις προ-
βλέψεις του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης.

Σημαντική ήταν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η ανταπόκριση των 
πολιτών στα Χανιά στις δράσεις του δήμου και της Διαδημο-
τικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(ΔΕΔΙΣΑ), 
που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Μείωσης Αποβλήτων 2020».
Ιδιαίτερα επιτυχής ήταν η δράση που αφορούσε την ανακύ-
κλωση και συλλογή μέσω του συστήματος πόρτα- πόρτα 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς μόνο σε μια 

ημέρα συγκεντρώθηκε ποσότητα 1.700 κιλών ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών για ανακύκλωση.
Ακόμα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νομού Χανίων, έγινε ενημέρωση στους μαθητές για 
τους τρόπους μείωσης των βιο-αποβλήτων, ενώ διοργανώ-
θηκε και διαγωνισμός ζωγραφικής, με τα παιδιά να αποτυπώ-
νουν τρόπους μείωσης των απορριμμάτων από υπολείμματα 
τροφών.

Οι δράσεις ήταν απόλυτα εναρμονισμένες και προσαρμοσμέ-
νες στους κανόνες αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 και 
τελούσαν υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανα-
κύκλωσης, που ήταν εθνικός συντονιστής των δράσεων της 
«Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων».

Τέθηκε σε λειτουργία η εγκατάσταση Συμπαραγωγής Ηλεκτρι-
σμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) του 
θερμοκηπίου «Dimitra Sun», το οποίο τροφοδοτείται από τη 
ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η τροφοδότηση της μονάδας, που είναι εκτός 
δικτύου αγωγών, γίνεται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- μέσω συστοι-
χιών φιαλών.
Το φυσικό αέριο συμβάλλει σημαντικά στη βελτιστοποίηση της 
παραγωγής, δεδομένου ότι ο έλεγχος της θέρμανσης και του 
επιπέδου υγρασίας του θερμοκηπίου αποτελεί βασικό παρά-
γοντα της αγροτικής καλλιέργειας, ενώ παράλληλα δημιουργεί 
σημαντικές οικονομίες κλίμακας καθώς, ως θερμαντικό, μπορεί 

να αποφέρει οικονομία έως 40%.
Ο σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας δεσμεύει 
τη θερμότητα που παράγεται και δημιουργεί μεγάλες ποσότητες 
θερμού νερού, ικανές να ζεστάνουν το θερμοκήπιο και να δημι-
ουργήσουν το επιθυμητό εσωτερικό κλίμα. Η θερμότητα αυτή 
προέρχεται από τα καυσαέρια και τις μηχανές. 
Επιπλέον, η καθαρότητα των απαερίων της καύσης φυσικού 
αερίου και η χαμηλή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
το καθιστούν κατάλληλη πρώτη ύλη ανθρακολίπανσης της 
καλλιέργειας. Σύμφωνα με μελέτες, αλλά και τη διεθνή εμπει-
ρία, η διαδικασία της ανθρακολίπανσης μπορεί να αυξήσει την 

αποδοτικότητα μιας θερμοκηπιακής καλλιέργειας έως και 30%.
Ο κλάδος της αγροτικής παραγωγής αποτελεί αναπτυσσόμενη 
δραστηριότητα για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, που έχει επιλέξει να υπο-
στηρίζει τους πυλώνες της σύγχρονης οικονομίας, με γνώμονα 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων που αποτελεί 
πλέον μια αδήριτη αναγκαιότητα και όχι επιλογή. Σε αυτό το 
πλαίσιο, με στοχευμένες παρεμβάσεις και την αξιοποίηση έξυ-
πνων τεχνολογιών αιχμής όπως το CNG, η εταιρεία φροντίζει 
να φτάσει το φυσικό αέριο, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες 
περιοχές.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΛΑΜΙΑ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ

ΧΑΝΙΑ: ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1.700 ΚΙΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Συγκεντρώθηκε στην πόλη στο πλαίσιο δράσης της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων»

Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΜΕ CNg ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ
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Από σήμερα 1η Δεκεμβρίου ξεκινά ο επόμενος κύκλος υπο-
βολής αιτήσεων για έκδοση Βεβαιώσεων Παραγωγού από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα διαρκέσει ως τις 21 
Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
 Παράλληλα υπεγράφη και δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Βε-
βαιώσεων Παραγωγού με τον οποίο απλουστεύεται και επι-
ταχύνεται δραστικά το πρώτο στάδιο αδειοδότησης των ΑΠΕ, 
καθώς η Βεβαίωση αντικαθιστά την έκδοση άδειας παραγω-
γού για την οποία απαιτείτο χρονικό διάστημα ετών.
 Τα βασικότερα σημεία του Κανονισμού -στον οποίο όπως 
επισημαίνει το ΥΠΕΝ ενσωματώθηκαν τα περισσότερα από τα 
σχόλια που κατατέθηκαν κατά τη διαβούλευση με τους φορείς 
της αγοράς ΑΠΕ- είναι τα εξής:  
- Διευθέτηση των περιπτώσεων γεωγραφικής επικάλυψης 
έργων, με διακριτά διαδοχικά στάδια: αρχικά προβλέπεται η 
φιλική διευθέτηση της επικάλυψης, και εφόσον αυτό δεν είναι 
εφικτό θα εξετάζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης 

εφόσον αυτή είναι ιδιωτική. Αν και πάλι δεν τεκμηριώνεται 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς, απαιτείται από τους αιτούντες να 
δηλώσουν αν επιλέγουν να υπαχθεί το έργο τους σε καθε-
στώς Λειτουργικής Ενίσχυσης και προκρίνεται το έργο που 
δεν επιθυμεί να λάβει λειτουργική ενίσχυση. Στη συνέχεια και 
εφόσον δεν έχει ακόμα επιλυθεί η σύγκρουση, τα έργα εξετά-
ζονται ως προς την οικονομική επάρκεια και τη δυνατότητα 
εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλο-
ποίηση των έργων τους.
Ειδικότερα, για την περίπτωση των Μικρών Υδροηλεκτρι-
κών, αυτά εξετάζονται περαιτέρω ως προς την ωριμότητα 
τους ενώ τα Ειδικά Έργα αξιολογούνται ως προς την οικο-
νομική τους επάρκεια, αλλά και ως προς την ενεργειακή τους 
μελέτη και απόδοση.
 - Αξιολόγηση της οικονομικής επάρκειας των επενδυτών 
για συγκεκριμένες κατηγορίες Ειδικών Έργων. Ειδικότερα 
για τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα, τα συγκροτήματα αιολικών 
πάρκων, συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 150 MW και 

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που 
συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα, μέσω 
ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου, μειώνεται το 
15% των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων σε 10% (σε σχέ-
ση με τη γνώμη της ΡΑΕ), ενώ προστίθενται και άλλοι τρόποι 
απόδειξης της τεκμηρίωσης της οικονομικής επάρκειας (συν-
δεδεμένες εταιρείες, χρηματοδότησης από τρίτους, κλπ), διευ-
κολύνοντας την κάλυψη του κριτηρίου.
 - Αναλυτικός καθορισμός των διαδικασιών, τόσο σχετικά με 
την ανανέωση της διάρκειας ισχύος της Βεβαίωσης, όσο και 
με τη ριζική ανανέωση του συνόλου ή μέρους του εξοπλισμού 
του σταθμού (Repowering).
 - Παρακολούθηση της προόδου του έργου, όχι πλέον μέσω 
των παρωχημένων δελτίων προόδου, αλλά μέσω του Ηλε-
κτρονικού Μητρώου του Φορέα Αδειοδότησης, έπειτα από 
άμεση επικαιροποίηση των στοιχείων εκ μέρους του επεν-
δυτή.

Με τη σύσταση ειδικής ομάδας «Task Force» συμμετέχει –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Enterprise Greece στο εθνικό Σχέδιο 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών 
της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης. 
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ένα πολυδιάστατο έργο, το 
οποίο στοχεύει στην οικονομική αναδιάρθρωση των περιο-
χών μετάβασης και στην κάλυψη του ελλείμματος του παρα-
γωγικού τους προτύπου, μέσα από τη δημιουργία αξιών σε 
διαφορετικούς τομείς και κλάδους, αξιοποιώντας τα πολυποί-
κιλα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.
Η Enterprise Greece, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του 
ότι, θα συνδράμει την Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με τη σύσταση ειδικής 
ομάδας Task force, η οποία θα αναλάβει το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση σειράς εξειδικευμένων δράσεων, που θα στοχεύ-
ουν στην προσέλκυση επενδύσεων και στην υποστήριξη της 
υλοποίησής τους στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. 
Έχει ήδη δημιουργήσει επιπρόσθετα για το σκοπό αυτό, ειδικό 
ηλεκτρονικό λογαριασμό jtp@eg.gov.gr, για την υποδοχή 
σχετικών ερωτημάτων και αιτημάτων.

Το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στηρίζεται σε 
πέντε πυλώνες ανάπτυξης. Πρόκειται για την «καθαρή» ενέρ-
γεια, τη βιομηχανία και το εμπόριο, την «έξυπνη» αγροτική 
παραγωγή, τον βιώσιμο τουρισμό, καθώς και την τεχνολογία 
και την εκπαίδευση. Περιλαμβάνει, ενισχυμένα επενδυτικά 
κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, συγκεκριμένες 
χρήσεις γης για τις δεκάδες χιλιάδες στρεμμάτων γης των λι-
γνιτικών πεδίων που αποδεσμεύονται, καθώς και αναλυτικά 
χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των επενδύσεων. Η 
συμμετοχή της Enterprise Greece στο συγκεκριμένο σχέδιο, 
αναμένεται να συμβάλλει επικοδομητικά στον τομέα της ανά-
πτυξης της πράσινης επιχειρηματικότητας και της προσπά-
θειας της Κυβέρνησης και της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, για τη δημιουργία 
νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας στις περιοχές αυτές προς 
όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Στο πλαίσιο των δράσεων που θα υλοποιηθούν, εντάσσεται 
και η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων σχετικά 
με το σχέδιο της απολιγνιτοποίησης της εγχώριας ηλεκτροπα-
ραγωγής, καθώς και η παράλληλη υιοθέτηση ολοκληρωμέ-

νων προγραμμάτων για τη στήριξη των ελληνικών λιγνιτικών 
περιοχών κατά τη μετάβασή τους στην κλιματικά ουδέτερη 
νέα εποχή. Σχεδιάζεται δε, η αξιοποίηση των αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων της κάθε περιοχής για την αναγέννηση των 
τοπικών οικονομιών. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότη-
σης, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης μόχλευσης 
ιδιωτικών πόρων, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 δισ. ευρώ, 
από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, με κύριο όχημα το νέο 
αυτοτελές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Δίκαιη Μετάβαση 
του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για 
την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων έως το έτος 2028, 
με τρόπο συντεταγμένο και υπεύθυνο. Η διασφάλιση των 
θέσεων εργασίας και η αξιοποίηση του υψηλής τεχνογνωσίας 
ανθρωπίνου δυναμικού των περιοχών αυτών αποτελούν μέ-
γιστη προτεραιότητα. Αυτό αποτελεί και μία εκ των βασικών 
επιδιώξεων του εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετά-
βασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και 
του Δήμου Μεγαλόπολης, στην οποία έχει κληθεί να συμμετά-
σχει και η Enterprise Greece σε συνεργασία με άλλους φορείς.

ΥΠΕΝ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ «TAsK ForCe» ΑΠΟ ΤΗΝ eNTerPrIse greeCe ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτ. Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης
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«Υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναδασώσεων 
που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα», δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ, 
Κωστής Χατζηδάκης, μετά την παρουσίαση στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων, με 
το οποίο, έχοντας εξασφαλισμένους πόρους ύψους 310 
εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρασινίσει ξανά 
500.000 στρέμματα σε όλη τη χώρα με 30 εκατομμύρια δέ-
ντρα, μεταδίδει το ΑΠΕ. 
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, «στην Ελλάδα κάθε χρόνο 
καίγεται σχεδόν το 1% των δασών μας και την ώρα που ο 
δασικός μας πλούτος καταστρέφεται, στις αναδασώσεις εί-
μαστε πιο πίσω ακόμη και από την Τουρκία». 
Όπως είπε ο υπουργός, «παραλάβαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα για την προστασία των δασών 245 
εκατ. ευρώ με μηδενική απορρόφηση και μηδενική συμβα-
σιοποίηση» και πρόσθεσε, ότι «σε αυτό το θλιβερό φαινόμε-
νο επιχειρούμε να βάλουμε ένα τέλος». 
«Με ένα 10ετές πρόγραμμα αναδάσωσης 500.000 στρεμ-
μάτων, με 30 εκατομμύρια δέντρα, τα οποία θα παραχθούν 
στην Ελλάδα, πιστεύω ότι οι πολίτες θα αγκαλιάσουν αυτή 
την προσπάθεια», ανέφερε ο υπουργός, καθώς, όπως είπε, 
«το δάσος είναι η πηγή ζωής όλων μας και πρέπει να το 
προστατεύσουμε με πράξεις». 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Χατζηδάκης, το Εθνικό Σχέδιο 
Αναδασώσεων είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναδά-
σωσης που έχει γίνει ποτέ στη χώρα και μέσω του οποίου 
επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί ένα μεγάλο περιβαλλοντικό 
έλλειμμα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με τα 
επίσημα στοιχεία: 
1. Αναβαθμίζει τον θεσμό των αναδασώσεων ως εργαλείο 
οικολογικής αναβάθμισης δασικών εκτάσεων και δασών 

(οι δασικές υπηρεσίες σταμάτησαν τις αναδασώσεις από το 
1990). 
2. Επιχειρεί, αμβλύνοντας τις συνέπειες της κλιματικής κρί-
σης, να διαφυλάξει τη βιοποικιλότητα αλλά και να βελτιώσει 
τις συνθήκες ζωής στον αστικό & περιαστικό χώρο. 
3. Συνδέει μέτρα, δράσεις και έργα δασώσεων/αναδασώ-
σεων, που έχουν στο παρελθόν εκπονηθεί -και συχνά στε-
ρούνται παρακολούθησης- σε ένα ενιαίο πλαίσιο βιώσιμης 
διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας. 
Όπως έκανε γνωστό το ΥΠΕΝ, το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώ-
σεων υλοποιείται σε 5 φάσεις: 
Στο πρώτο στάδιο, έχει εκπονηθεί ήδη από το Τμήμα Δασο-
λογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ η μελέτη εντοπι-
σμού & ιεράρχησης των περιοχών που θα αναδασωθούν σε 
εθνικό επίπεδο, με βάση επιστημονικά κριτήρια. Προτεραιό-
τητα δίνεται στις περιοχές που δεν επαρκεί η φυσική αναδά-
σωση. Επίσης προτεραιότητα θα δοθεί στα περιαστικά δάση 
(πυρκαγιά στο Μάτι και στην Κινέττα κλπ). 
Το δεύτερο στάδιο αφορά τη δημιουργία ομάδας εργασί-
ας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου 
εντός του 2020. Σκοπός της ομάδας θα είναι η κινητοποίη-
ση στην κατάλληλη ώρα εθελοντών (πχ Μη κυβερνητικές 
Οργανώσεις, μαθητές κλπ) καθώς και η ενεργοποίηση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Το τρίτο στάδιο αφορά στην οργάνωση, στον σχεδιασμό και 
στην προετοιμασία του έργου των αναδασώσεων, με την 
εκπόνηση των ειδικών μελετών δάσωσης των επιλεγμένων 
περιοχών. 
Το τέταρτο στάδιο αφορά στην υλοποίηση των αναδασώ-
σεων και θα εξελιχθεί μέχρι το 2026. Η έναρξη της προσπά-
θειας θα ξεκινήσει με τη φυτευτική περίοδο του 2021. 
Το πέμπτο στάδιο ολοκληρώνει τον επιχειρησιακό σχεδια-

σμό μέχρι το 2030 και περιλαμβάνει την εγκαθίδρυση μηχα-
νισμού προστασίας, διατήρησης και παρακολούθησης των 
εγκαταστημένων αναδασώσεων. 
Σημειώνεται παράλληλα από το ΥΠΕΝ, ότι ήδη χρηματο-
δοτείται από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα για την προστασία των 
δασών, προϋπολογισμού περίπου 100 εκατ. ευρώ (οι σχετι-
κές ενέργειες συμβασιοποιούνται άμεσα). Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα είχε μηδενική απορρόφηση και μηδενική συμ-
βασιοποίηση μέχρι το 2019. 
Ενώ, ειδική πρόνοια θα υπάρχει για τους ορεινούς όγκους 
της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν ανακοινω-
θεί δράσεις για τον Υμηττό που θα συνδυαστούν με το νέο 
Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Υμηττού. Αντί-
στοιχες δράσεις εξαγγέλθηκαν πρόσφατα για την Πεντέλη, 
ενώ σχεδιάζονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την Πάρ-
νηθα και το Ποικίλο Όρος στη Δυτική Αθήνα. Για το δάσος 
του Σέιχ Σου το υπουργείο χρηματοδοτεί δράσεις για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παρουσίας του φλοιο-
φάγου έντομου που έχει καταστρέψει σημαντικό τμήμα του 
δάσους. 
Σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΝ, μαζί με 
τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της νέας περιόδου ο συνο-
λικός προϋπολογισμός για το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων 
θα φτάσει περίπου τα 700 εκατ. ευρώ μέχρι το 2030. 
Σημειώνεται τέλος, ότι για το πρόγραμμα αυτό εργάστηκαν 
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, ο γενικός 
γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κων-
σταντίνος Αραβώσης, η Γενική Διεύθυνση Δασών του 
υπουργείου, ενώ τον συντονισμό όλης της προσπάθειας 
έχει η συντονίστρια του υπουργείου για τη δασική πολιτική, 
Μαρία Κοζυράκη. 

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το ΑΣΕΠ που 
προβλέπει αλλαγές στο καθεστώς προσλήψεων στο Δημόσιο 
θα κάνει «ποδαρικο» στη Βουλή το νέο έτος. 
 Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια 
του χθεσινούΥπουργικού Συμβουλίου έκανε λόγο για εμβλη-
ματική μεταρρύθμιση και ανέφερε ότι θα είναι το πρώτο που 
θα ψηφιστεί το 2021 και συγκεκριμένα στις 11 Ιανουαρίου.
 Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται απόψε και σύμφω-
να με πληροφορίες ο αρμόδιος υπουργός, Τάκης Θεοδωρικά-

κος αναμένεται να καταθέσει το νομοσχέδιο μέσα στο επόμενο 
δεκαήμερο. Η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής 
θα ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου.
 Σύμφωνα με το κείμενο που αναρτήθηκε στη διαβούλευση, 
για τις θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ το νομοσχέδιο προβλέπει την επι-
λογή του προσωπικού του δημόσιου τομέα μέσω γραπτού 
διαγωνισμού στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο 
διαγωνισμός θα περιλαμβάνει 
α) εξέταση γνώσεων με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλα-

πλών επιλογών ή με ανάπτυξη κειμένου ή με συνδυασμό των 
δύο καθώς και β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής απο-
τελεσματικότητας.
 Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού οι υποψή-
φιοι εκτός των ανωτέρω θα περνούν και από ατομική συνέ-
ντευξη.
Για τις θέσεις ΥΕ διατηρείται η διαδικασία της σειράς προτε-
ραιότητας. 

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΙΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΕΠ
Κ. Μητσοτάκης: Πρόκειται για εμβληματική μεταρρύθμιση
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Το νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης επι-
χειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσίασε ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης χθες στο 
Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Όπως ανακοινώθηκε, η απλούστευση των αδειοδοτικών 
διαδικασιών, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ελκυστικότητας 
της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, στοχεύει στην 
αλλαγή των διαδικασιών, αλλά και της κουλτούρας, 
τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στον επιχειρηματικό 
κόσμο. Στόχος είναι να εδραιώνεται κλίμα εμπιστοσύνης 
μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και μιας φιλικής προς 
την επιχειρηματικότητα δημόσιας διοίκησης. Η επιτυχής 
υλοποίηση αυτού του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιοποίηση των δια-
δικασιών. Προβλέπεται η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση της αδειο-
δότησης και των ελέγχων. 
Η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης συμπυκνώνεται στη 

μετατόπιση από τον εκ των προτέρων έλεγχο και την 
αδειοδότηση, στην καταρχήν ελεύθερη άσκηση δραστη-
ριότητας και στον εκ των υστέρων έλεγχο. Δηλαδή, οι επι-
χειρήσεις ξεκινούν να λειτουργούν με απλή γνωστοποίη-
ση στο notifybusiness.gov.gr και οι έλεγχοι διεξάγονται 
μόνο εκ των υστέρων, μειώνοντας το διοικητικό βάρος 
των επιχειρήσεων που προ γνωστοποίησης, αναγκάζο-
νται να αναμένουν τον έλεγχο. 
Το μεταρρυθμιστικό έργο βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 
α. την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για 
μεγάλο τμήμα των οικονομικών δραστηριοτήτων, 
β. την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαι-
σίου για την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και την αγορά προϊόντων, και 
γ. την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα υποστηρίζει την ψη-
φιοποίηση των παραπάνω διαδικασιών αδειοδότησης και 
εποπτείας. 

Με το νομοσχέδιο διευρύνεται και επιταχύνεται η αδειοδό-
τηση στους τομείς μεταφορών, εκπαίδευσης, κοινωνικής 
πρόνοιας και ναυτιλίας. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες 
στον τομέα των μεταφορών αφορούν: α) στην πώληση, 
συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών, β) σταθμούς επιβατικών αυτοκινήτων, γ) 
πλυντήρια-λιπαντήρια. Οι δραστηριότητες στον τομέα της 
εκπαίδευσης αφορούν: α) στις εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες, β) ενοικίαση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, 
γ) δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας, δ) δραστηριότη-
τες φυσικής ευεξίας. 
Οι δραστηριότητες στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας 
αφορούν: α) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
β) Κέντρα  Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας. 
Οι δραστηριότητες στον τομέα της ναυτιλίας αφορούν: α) 
σχολές ναυαγοσωστικής, και β) εκμίσθωση ταχύπλοων 
αναψυχής. Οι δραστηριότητες στον τομέα ψυχαγωγίας 
αφορούν: α) λούνα πάρκ, β) τσίρκο, γ) παγοδρόμιο. 

Σε συνολικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπλαση της περι-
οχής του Ηρακλείου θα ενταχθούν οι αποφάσεις για την αξι-
οποίηση του χώρου του αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης», 
όπως ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος, μιλώντας χθες στη Βουλή. Το Δημόσιο –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- έχει δεσμευθεί για την επωφελή αξιοποίηση του 
ευρύτερου χώρου του υφιστάμενου διεθνούς αερολιμένα 
Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης, όπως ανέφερε ο υφυπουρ-
γός. 
Για τη συμβολή του ελληνικού Δημοσίου στην κατασκευή 
του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα και την ανάπλαση της έκτα-
σης του κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου-Νίκος Καζαντζάκης, 
και χρηματοδότησή της μέσω δανείου από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) απηύθυνε ερώτηση στην κυ-
βέρνηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης. Ο 
βουλευτής είπε ότι «το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στην 
περιοχή του Καστελίου είναι ένα έργο της κυβέρνησης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ένα έργο το οποίο το προηγούμενο διάστημα ωρίμασε 
και έφτασε μέχρι το τέλος η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» αλλά από 
το καλοκαίρι του 2019 δεν έχει προχώρησε τίποτα αν και είναι 
ένα έργο ορόσημο για την περιοχή. «Η ουσία του ερωτήματος 
αφορά στην περιοχή του υφιστάμενου αερολιμένα «Νίκος 

Καζαντζάκης» και στις δεσμεύσεις που εσείς έχετε αναλάβει με 
την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕΠ», είπε ο 
κ. Μαμουλάκης. 
«H δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του νέου διεθνούς 
αεροδρομίου του Ηρακλείου έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με 
όλες τις ανάλογες δανειακές συμβάσεις που έχει υπογράψει 
μέχρι σήμερα το ελληνικό δημόσιο με την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών Από-
στολος Βεσυρόπουλος και επισήμανε ότι στη συγκεκριμένη 
δανειακή σύμβαση για τη χρηματοδότηση, της συμβολής του 
Δημοσίου στο έργο, το Δημόσιο έχει δεσμευθεί για την επω-
φελή αξιοποίηση του ευρύτερου χώρου του υφιστάμενου 
διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». 
«Αυτό γίνεται εκ των προτέρων, για να μην επαναληφθεί το 
παράδειγμα με το αεροδρόμιο του Ελληνικού, που η έκταση 
παρέμεινε αναξιοποίητη επί σειρά ετών», εξήγησε ο υφυ-
πουργός Οικονομικών και υπογράμμισε ότι η αξιοποίησή του 
θα γίνει με όρους δημοσίου συμφέροντος και κυρίως με τη 
συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης, με 
ορθολογικούς κανόνες. «Υπάρχει δέσμευση για ανοιχτή και 
δημόσια διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για το σχέ-

διο αξιοποίησης. Έχει ήδη συσταθεί ομάδα εργασίας για την 
εκπόνηση των σχετικών προτάσεων, η οποία έχει ξεκινήσει 
τις εργασίες της από τις 17 Δεκεμβρίου του 2019, όταν και 
συνεδρίασε για πρώτη φορά», ανέφερε ο Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος. Πρόσθεσε δε, ότι της αξιοποίησης του χώρου του 
αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης», θα προηγηθεί δημόσια 
διαβούλευση με τις τοπικές αρχές επί του σχεδίου και των 
προτάσεων αξιοποίησης που θα υπάρξουν από τη δουλειά 
που κάνει η ομάδα εργασίας. 
«Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στο συνολικό στρατηγικό σχέδιο 
για την ανάπλαση της περιοχής του Ηρακλείου και σε κάθε 
περίπτωση, θα ληφθεί υπόψιν ο παράγων της οικονομικής 
βιωσιμότητας κάθε παρέμβασης», ανέφερε επίσης ο υφυ-
πουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι κατά τον σχεδιασμό 
και προγραμματισμό του έργου θα τίθεται ως προϋπόθεση 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης, μαζί με σχέδια 
και μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. 
«Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της αξιοποίησης θα κινηθεί 
αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου αερολιμένα 
Ηρακλείου στο Καστέλι Πεδιάδας, που προβλέπεται να γίνει το 
2025», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών.

ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Παρουσίασε ο Άδ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο

ΒΟΥΛΗ: ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΩΦΕΛΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥ-
ΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»
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Τον «καθαρό οδικό χάρτη» με τον οποίο η κυβέρνηση σχε-
διάζει να κινηθεί ζητά να πληροφορηθεί ο βουλευτής της 
ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος «μετά την αρνητική εξέλιξη που 
συνιστά η απόφαση του ΣτΕ για το υδροηλεκτρικό έργο της 
Μεσοχώρας και δεδομένης της πρόθεσης της κυβέρνησης 
για την υλοποίηση του έργου της ήπιας εκτροπής του Αχελώ-
ου» σε ερώτηση που κατέθεσε προς υπουργούς Επικρατείας 
Γιώργο Γεραπετρίτη, Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή και 
Περιβάλλοντος κ. Κωστή Χατζηδάκη. 
Ο βουλευτής της ΝΔ , σύμφωνα με το ΑΠΕ, ζητά να υπάρξει 
«καθαρός οδικός χάρτης» με βάση τα νέα δεδομένα για να 
διασκεδαστούν και οι εντυπώσεις που δημιουργούνται από 
ερωτηματικά για «πιέσεις επιχειρηματικών συμφερόντων» 
που αντιτίθενται στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας 

γιατί επενδύουν στην παραγωγή από αιολικά-φωτοβολταϊκά 
πάρκα.
Στο κείμενο της ερώτησής του, ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, 
σημειώνει ότι «το έργο του Αχελώου αποτελεί ένα από τα με-
γαλύτερα αναπτυξιακά δημόσια έργα των τελευταίων δεκαε-
τιών. Είναι ένα έργο πνοής, με ξεκάθαρη φιλοπεριβαλλοντική 
στόχευση, με άμεσα υδρευτικά, αρδευτικά και ενεργειακά 
οφέλη. Ταυτόχρονα, όμως, τα συνοδά έργα που το πλαισι-
ώνουν, μπορούν να συνεισφέρουν και στην αντιπλημμυρική 
θωράκιση από τα, όλο και συχνότερα λόγω κλιματικής αλλα-
γής, ακραία καιρικά φαινόμενα, που προκαλούν εκτεταμένες 
καταστροφές». Δυστυχώς, παρατηρεί ότι «παρότι έως σήμε-
ρα έχουν δαπανηθεί από την πολιτεία εκατοντάδες εκατομμύ-
ρια ευρώ για την κατασκευή του, παραμένει ημιτελές χωρίς 

να μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά κανένα από τα οφέλη που 
προβλέπει η ολοκλήρωσή του, ενώ εδώ και χρόνια αποτελεί 
πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων, τοπικιστικών αντεγκλήσε-
ων και αιτία προσφυγής στα ανώτατα δικαστικά όργανα». 
Προσθέτει μεταξύ άλλων ότι «η κυβέρνηση έχει εκφράσει την 
πολιτική της βούληση να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του 
έργου. Ωστόσο, η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (ΣτΕ), που ουσιαστικά ακυρώνει την Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του υδροηλεκτρι-
κού έργου της Μεσοχώρας (ΥΗΕ Μεσοχώρας), δημιουργεί 
νέα δεδομένα, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκει-
μένου οι προθέσεις για την υλοποίηση του έργου να μετατρα-
πούν σε πράξεις».

Στην επιλογή των μελών της Αρχής Διασφάλισης του Απορ-
ρήτου των Επικοινωνιών, σε κενές θέσεις, προχώρησε –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- κατά την χθεσινή συνεδρίασή της η Διάσκε-
ψη των Προέδρων.
 Με ευρεία πλειοψηφία, μεγαλύτερη της απαιτούμενης των 
3/5 (θετικά ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 
του Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης, ενώ παρών 
δήλωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ25), 
επελέγησαν ως τακτικά μέλη ο Δρ. Δημήτριος Βέργαδος, Κα-
θηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς, ο κ. Νικόλαος Παπαδάκης, Φυσικός με Μεταπτυχιακό 

στο Τμήμα Ηλεκτρονικής και Ραδιοτεχνολογίας του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κ. Στέφανος 
Γκρίτζαλης, Καθηγητής Ασφαλείας Πληροφοριακών και Επι-
κοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 Ως αναπληρωματικά μέλη επελέγησαν ο Δρ. Δαμιανός Χα-
τζηαντωνίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό 
τίτλο στην Επιστήμη των Υπολογιστών, ο Δρ. Νικόλαος Αν-
δρουλακάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και η Δρ. Βασιλική 
Διαμαντοπούλου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα 
Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε θέ-

ματα ιδιωτικότητας και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων στο Πανεπιστήμιο του Μπράιτον.
 Η Συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων που πραγματο-
ποιήθηκε απόψε για την πλήρωση θέσεων Ανεξάρτητων Αρ-
χών, είναι η πρώτη σε εφαρμογή του νέου Συντάγματος και 
όπως γνωστοποίησε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος 
Τασούλας θα ακολουθήσουν συνεδριάσεις για την πλήρωση 
κενών θέσεων στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ-
νων, στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και κατόπιν για 
το ΑΣΕΠ. 

Ως μία πολύ σημαντική ανασκαφή με πολύ καλά ευρήματα 
χαρακτηρίζει την αποκάλυψη των οκτώ τάφων στην περιο-
χή Αυγείο του δήμου Ήλιδας, στην Ηλεία, η προϊσταμένη της 
εφορείας αρχαιοτήτων Ηλείας, Ερωφίλη - Ίρις Κόλλια. 
Μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσε-
ων, η Ερωφίλη - Ίρις Κόλλια επισημαίνει ότι «τα πιο σημαντι-
κά ευρήματα είναι το μεγάλο χάλκινο αγγείο, το οποίο μάλιστα 
είναι σχετικά σπάνιο, η χάλκινη τεφροδόχος υδρία, το πτυκτό 
κάτοπτρο και η μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με αετωματική 
επίστεψη.»

Σύμφωνα με την Ερωφίλη - Ίρις Κόλλια, «η αποκάλυψη των 
οκτώ τάφων έγινε μέσα σε οικόπεδο στον οικισμό του Αυγεί-
ου, όπου ο ιδιοκτήτης του ήθελε να το οικοδομήσει», προσθέ-
τοντας ότι «εποπτεύαμε τις ανασκαφές, χωρίς να ήμασταν 
σίγουροι ότι θα βρεθούν οι τάφοι.» 
Επίσης, αναφέρει ότι «η αποκάλυψη αυτής της σωστικής 
ανασκαφής, μάς δίνει στοιχεία για την τοπογραφία της περι-
οχής και το μέγεθος του νεκροταφείου της αρχαίας πόλης της 
Ήλιδας, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο.» 
‘Αλλωστε, όπως σημειώνει, «η Αρχαία Ήλιδα ήταν μία πολύ 

σημαντική πόλη της Πελοποννήσου, για αυτό και είναι αναμε-
νόμενο να βρίσκουμε εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα, ειδικά 
στα νεκροταφεία της.» 
Όσον αφορά στην συνέχιση των ανασκαφών στην περιοχή 
της Αρχαίας Ήλιδας, η Ερωφίλη - Ίρις Κόλλια, λέει στο ΑΠΕ 
- ΜΠΕ ότι «στον προγραμματισμό μας για το μέλλον εντάσ-
σουμε πάντα τις ανασκαφές, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από 
διάφορους παράγοντες, όπως το προσωπικό κλπ».

ΒΟΥΛΗ – Μ.ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΠΙΑΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ
Ζητά με ερώτηση του προς τους αρμόδιους υπουργούς, μετά την απόφαση του ΣτΕ για το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας

ΕΠΕΛΕΓΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΠΥΡΓΟΣ: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Χαρακτηρίζει την αποκάλυψη των τάφων στο Αυγείο της Ηλείας η προϊσταμένη της εφορείας αρχαιοτήτων Ηλείας Ερωφίλη - 
Ίρις Κόλλια
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Σε 602 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φό-
ρους της Εθνικής Τράπεζας το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα 
κατά 33% σε ετήσια βάση, αναφέρει το ΑΠΕ.
Σε δηλώσεις του με αφορμή την ανακοίνωση των οικονο-
μικών αποτελεσμάτων της Εθνικής Τράπεζας ο διευθύνων 
σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς αναφέρει ότι οι εξελίξεις στο 
μέτωπο της πανδημίας του κορωνοϊού συνεχίζουν να δια-
δραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική και κοινω-
νική ζωή της Ελλάδας. «Πράγματι, η απότομη επιδείνωση της 
καμπύλης της πανδημίας στις αρχές του Δ’ τριμήνου 2020 
επανέφερε τη χώρα για δεύτερη φορά στην ανάγκη επιβολής 
περιοριστικών μέτρων, με στόχο τον έγκαιρο περιορισμό του 
ρυθμού μετάδοσης της πανδημίας. Ενθαρρυντικό είναι, ότι 
οι οικονομικοί δείκτες κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020 καταδεικνύ-
ουν μία ισχυρή ανάκαμψη συγκριτικά με τα χαμηλά επίπεδα 
του Β΄ τριμήνου του έτους, ως αποτέλεσμα της χαλάρωσης 
των τότε περιοριστικών μέτρων και της ενεργοποίησης δη-
μοσιονομικών μέτρων στήριξης και παροχής ρευστότητας 
ύψους 12 δισ. ευρώ. Η ικανότητα της ελληνικής οικονομίας 
να επιστρέψει ταχέως στην ομαλότητα, απορροφώντας με 
μικρή μόνο παύση τις συνέπειες του δεύτερου γενικού απα-
γορευτικού, θα επικουρηθεί από το νέο πακέτο στήριξης της 
κυβέρνησης ύψους 3,5 δισ. ευρώ για τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις, καθώς και από την εισροή κεφαλαίων για την 
τόνωση της ανάπτυξης από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης το 2021», τονίζει ο Παύλος Μυλωνάς.
Δραστική μείωση κόκκινων δανείων-Μέτρα στήριξης πελα-
τειακής βάσης
Αναφερόμενος στην Εθνική Τράπεζα ο Παύλος Μυλωνάς 
επισημαίνει: «Κατά τη διάρκεια του 2020, στηρίξαμε και συ-
νεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας και την 
ελληνική οικονομία, προσφέροντας στοχευμένα μέτρα διευ-
κόλυνσης καταβολής οφειλών και δάνεια με επιδότηση επιτο-
κίου, σε συνδυασμό με την ταχεία ενεργοποίηση των κυβερ-

νητικών προγραμμάτων στήριξης. Συνολικά, περισσότεροι 
από 85 χιλ. λογαριασμοί πελατών μας έχουν επωφεληθεί από 
την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, εκ των οποίων τα 3/4 
είναι νοικοκυριά. Οι νέες πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά, έχουν υπερβεί τα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται 
να ξεπεράσουν τον στόχο των 4 δισ. ευρώ για το 2020 που 
είχαμε θέσει πριν την εξάπλωση της πανδημίας. Με το βλέμμα 
στο 2021 και μετά τη λήξη των προαναφερθέντων μέτρων 
στήριξης, σε όσους πελάτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες θα προσφέρουμε κατάλληλα προϊόντα 
προσωρινού χαρακτήρα. 
Κατά τους επόμενους μήνες, στα πλαίσια του προγράμματος 
μετασχηματισμού της ΕΤΕ, θα προχωρήσουμε σε δύο συναλ-
λαγές υψίστης σημασίας για την Τράπεζα -την αποεπένδυση 
από την Εθνική Ασφαλιστική και την τιτλοποίηση Μη Εξυπη-
ρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Frontier). Με την πρώτη 
συναλλαγή επιδιώκουμε να ενδυναμώσουμε περαιτέρω 
την ισχυρή θέση μας στην χαμηλής διείσδυσης ασφαλιστική 
αγορά μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας. 
To Project Frontier που θα εκκινήσει σε μερικές εβδομάδες θα 
συντελέσει στη δραστική μείωση του τρέχοντος υπολοίπου 
Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της ΕΤΕ ύψους περίπου 
10 δισ. κατά περίπου 6 δισ. ευρώ. Πρόσθετες οργανικές και 
μη ενέργειες αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω τα Μη Εξυ-
πηρετούμενα Ανοίγματα της Τράπεζας εντός του 2021. 
Όσον αφορά τη λειτουργική κερδοφορία μας, τα κέρδη του 
εννεαμήνου 2020 αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας 
ανήλθαν σε 461 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της 
τάξεως του 22% σε ετήσια βάση, απορροφώντας ήδη το 
αναμενόμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου σχετιζόμενο με 
την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και το κόστος του Προ-
γράμματος Εθελούσιας Εξόδου που ξεκίνησε νωρίτερα μέσα 
στο μήνα. Εξαιρουμένων των προβλέψεων που αφορούν 
την πανδημία του κορωνοϊού και των κερδών από χρημα-

τοοικονομικές πράξεις, τα οργανικά κέρδη για το εννεάμηνο 
2020 ανήλθαν σε 228 εκατ. ευρώ, ενώ για το Γ’ τρίμηνο 2020 
σημείωσαν αύξηση κατά 50%, περίπου, σε σχέση με το προ-
ηγούμενο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή αντανακλά την ισχυρή 
ανάκαμψη των οργανικών εσόδων, τη διατήρηση της δυνα-
μικής μείωσης των δαπανών προσωπικού και των γενικών 
διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, καθώς και 
τη σταθεροποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου κοντά 
στα επίπεδα των 100 μονάδων βάσης, εξαιρουμένων των 
προβλέψεων για τον κορωνοϊό ή στις 244 μβ, συμπεριλαμ-
βανομένων των εν λόγω προβλέψεων. 
Ενόψει της αναμενόμενης οικονομικής ανάκαμψης του 2021, 
θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε το επιτυχημένο Πρόγραμμα 
Μετασχηματισμού που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για τις 
άμεσες και επιτυχημένες αλλαγές στην ΕΤΕ κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας διετίας. Η έκθεσή μας σε Μη Εξυπηρετούμενα 
Ανοίγματα αναμένεται να μειωθεί σε προ δεκαετίας επίπεδα, 
δίνοντάς μας τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε σε ευκαιρί-
ες ανάπτυξης και να αποκαταστήσουμε την κερδοφορία μας 
σε επιθυμητά επίπεδα. Η συνεχιζόμενη μετάβασή μας σε ένα 
πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας της 
Τράπεζας, θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε τη δυναμική 
μείωσης του κόστους. Προς αυτήν την κατεύθυνση, στρεφό-
μαστε με γρήγορους ρυθμούς προς ένα πιο ψηφιακό μοντέλο 
λειτουργίας, με απλούστερες και αυτοματοποιημένες υπηρε-
σίες υποστήριξης, εστιάζοντας την προσοχή μας σε υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας και βελτιώνοντας την εμπειρία των πε-
λατών μας στα εναλλακτικά δίκτυα τραπεζικής εξυπηρέτησης. 
Υπό αυτές τις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες, η Εθνική 
Τράπεζα θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις επερχόμενες 
προκλήσεις και ευκαιρίες, προασπίζοντας την ασφάλεια των 
εργαζομένων της και στηρίζοντας τις φιλοδοξίες των πελατών 
της, συντελώντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη της οι-
κονομίας».

Στον δεύτερο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 
Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας συμμετέχει η 
Alpha Bank, στηρίζοντας ενεργά τις επιχειρήσεις της χώρας 
να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που δημοσιεύει 
το ΑΠΕ, η Alpha Bank, μέσω του προγράμματος, θα ενισχύσει 
την επιχειρηματική της πελατεία, χρηματοδοτώντας ανάγκες 
κεφαλαίου κίνησης, ενώ το Δημόσιο, μέσω της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα εξασφαλίσει τα δάνεια που θα 
χορηγηθούν, με εγγύηση σε ποσοστό 80%. 

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος δίνει έμφαση στη στή-
ριξη μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ 
μπορούν να συμμετάσχουν και μεγάλες επιχειρήσεις κάθε 
νομικής μορφής (εκτός από εξωχώριες επιχειρήσεις, εταιρείες 
συμμετοχών, επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα, δημο-
σίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των 
θυγατρικών τους). 
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με τη συμμετοχή της 
στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσε-
ων με την εγγύηση κρατικών φορέων, η Alpha Bank συνεχί-

ζει να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των ελληνικών επιχει-
ρήσεων, εξασφαλίζοντας πόρους σημαντικού ύψους για τους 
Πελάτες της. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν 
στον δεύτερο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 
Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων - ΠΣΚΕ, επιλέγοντας την Alpha Bank ως την Τρά-
πεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν. 

ΣΕ 602 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

h AlPhA BANK ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CoVID-19 
Δεύτερος κύκλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
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Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εκσυγχρο-
νισμού της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλο-
νίκη - Ειδομένη από το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 46,5 εκατ. 
ευρώ και αφορά σε εργασίες που αποσκοπούν στον εκσυγ-
χρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής, στις οποίες συμπε-
ριλαμβάνεται η εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης 
και ECTS Level-1 στο τμήμα της γραμμής Θεσσαλονίκη 
- Ειδομένη, μέσω της νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκα-
στρο - Ειδομένη, ενώ προβλέπεται και η αντικατάσταση 37 
αλλαγών τροχιάς που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες σημα-
τοδότησης. Μάλιστα, το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει 
τον εκσυγχρονισμό του ΤΧ1, που αποτελεί τον μεγαλύτερο 
σιδηροδρομικό κόμβο της χώρας.
Ως επόμενο βήμα, σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ, την Τετάρτη 2 
Δεκεμβρίου θα αποσταλεί η προκήρυξη του ανοικτού μειο-

δοτικού διαγωνισμού για το έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ενώ η έγκριση αναμένεται εντός 3-4 εργάσιμων ημερών. 
Στη συνέχεια και αφού δοθεί το «πράσινο φως» και από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η προκήρυξη αναμένεται να αναρτηθεί 
στο ΕΣΗΔΗΣ περί τις 9 Δεκεμβρίου όποτε και θα ξεκινήσει 
η διαδικασία υποβολής προσφορών η οποία, σύμφωνα με 
τον παραπάνω προγραμματισμό, θα ολοκληρωθεί στις 29 
Ιανουαρίου 2021.
Υπενθυμίζεται πως πέραν του συγκεκριμένου έργου, την 
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση η Διακήρυξη του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για το έργο ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής 
Λάρισα - Βόλος, προϋπολογισμού 67 εκατ. ευρώ (ΑΔ 736), 
ενώ η ΕΡΓΟΣΕ έστειλε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου τα τεύχη της 
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) της υπ’ 
αριθμ. 635 Σύμβασης προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ για 
έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Με τις ενέργειες αυτές επιταχύνεται η υλοποίηση τριών έρ-
γων συνολικού προϋπολογισμού 133,5 εκατ. ευρώ. 
Με την αφορμή της προκήρυξης ενός ακόμη έργου, ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Βίνης 
ανέφερε: «Σήμερα κάναμε ακόμη ένα βήμα προς την υλο-
ποίηση της δέσμευσής μας για επιτάχυνση των έργων εκ-
συγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Με 
τις προκηρύξεις αυτών των έργων, κλείνουμε μια δύσκολη 
για όλους χρονιά με θετικό πρόσημο και προχωράμε ακόμη 
πιο δυναμικά στο 2021 με τη συνέχιση της ολοκλήρωσης 
έργων, το σχεδιασμό και την ένταξη νέων έργων που θα δι-
ασυνδέσουν τις κρίσιμες υποδομές της χώρας με τον σιδη-
ρόδρομο. Ταυτόχρονα, έως το τέλος του έτους αναμένεται 
η υποβολή των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού 
ανάθεσης Τεχνικού Συμβούλου, που θα συμβάλλει στην 
περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και στην επι-
τάχυνση της υλοποίησης των έργων».

Παρά την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία οι τιμές 
των ακινήτων συνέχισαν αυξάνονται και στο τρίτο τρίμηνο 
του έτους, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Τραπέζης της Ελλάδος στο τρίτο τρίμηνο του έτους οι τι-
μές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 3,2% σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Ετσι κατά μέσο όρο από 
την αρχή του έτους η άνοδος των τιμών διαμορφώνεται στο 
4,6%. Η αύξηση αυτή προστίθεται σε αυτή του 2019 όπου οι 
τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 
7,2%. 
Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2020 

σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν 4,2% για 
τα «νέα» διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 2,6% 
για τα «παλαιά», δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση 
τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2019 ο μέσος ετήσιος 
ρυθμός αύξησης των τιμών για τα «νέα» και τα «παλαιά» 
διαμερίσματα ήταν 7,7% και 6,9% αντίστοιχα.
 Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή 
προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 
2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019
αυξήθηκαν κατά 5,6% στην Αθήνα, 4,3% στη Θεσσαλονίκη 
και 1,5% στις λοιπές περιοχές της χώρας, ενώ οριακή μείω-

ση κατά 0,3% καταγράφηκε στις άλλες μεγάλες πόλεις. Με 
βάση
τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2019 η αύξηση των τι-
μών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 
2018 ήταν 10,5%, 6,9%, 4,5% και 3,7% αντίστοιχα. 
Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το 
γ΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυ-
ξημένες κατά 3,4% σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2019, 
ενώ, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2019 η 
μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 7,4%. 

Εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με το «λοκντάουν» 
της άνοιξης εμφανίζει τις τελευταίες εβδομάδες η κατανά-
λωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τον Νοέμβριο σημείω-
σε άνοδο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αντίστοιχα, στην αγορά καυσίμων 
σημαντική αύξηση παρουσιάζει εφέτος (μέχρι τον Μάιο) 
μόνο η ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης ενώ στα υπόλοιπα 
καύσιμα η πτώση είναι διψήφια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ η εικόνα της κατανά-
λωσης του Νοεμβρίου - λίγες ημέρες πριν κλείσει ο μήνας 
- παραπέμπει σε άνοδο της ζήτησης κατά 1,42 % σε σχέ-
ση με τον Νοέμβριο του 2019 (3.552 γιγαβατώρες εφέτος 
έναντι 3.502 πέρυσι). Συγκριτικά, τον Μάρτιο του 2020 
όταν επιβλήθηκε το πρώτο «λοκντάουν» η ζήτηση ρεύμα-

τος μειώθηκε κατά 3,44 %, ενώ ακολούθησαν ο Απρίλιος 
με -12,18 %, ο Μάιος με -10.15 %, ο Ιούνιος με -17,19 %. 
Μονοψήφια (4-6 %) ήταν η πτώση της ζήτησης τον Ιούλιο 
και τον Αύγουστο.
Η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας συνδέεται με 
τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας, της λει-
τουργίας των επιχειρήσεων και της αγοράς, αλλά και την 
πτώση του τουρισμού. Τα στοιχεία δείχνουν, ωστόσο, ότι 
παρά το «λοκντάουν» καταγράφονται ανοδικές τάσεις στην 
κατανάλωση ενέργειας. 
Στην αγορά καυσίμων, σύμφωνα με στοιχεία από τις εται-
ρείες εμπορίας, η μεγάλη πτώση της τιμής του πετρελαίου 
θέρμανσης την άνοιξη, λόγω της πτώσης των διεθνών τι-
μών οδήγησε τους περισσότερους καταναλωτές σε επίσπευ-

ση των αγορών και αποθεματοποίηση ενόψει του χειμώνα. 
Έτσι στο 10μηνο καταγράφεται αύξηση της κατανάλωσης 
άνω του 40 %. Όμως τον Οκτώβριο, οπότε άρχισε εκ νέου η 
διάθεση του πετρελαίου στην αγορά καταγράφεται πτώση 
της τάξης του 30 % εξαιτίας ακριβώς της αποθεματοποίη-
σης που προηγήθηκε.
Στα καύσιμα κίνησης, βενζίνες και ντήζελ η πτώση της κα-
τανάλωσης στο δεκάμηνο είναι αντίστοιχα 13 και 10 % και 
οφείλεται στον περιορισμό των μετακινήσεων, την πτώση 
του τουρισμού, το κλείσιμο των σχολείων, κ.λπ. Ειδικά στα 
αεροπορικά καύσιμα και τη ναυτιλία που επηρεάζονται άμε-
σα από τον τουρισμό, η πτώση της κατανάλωσης κυμαίνε-
ται στο 50 %.

ΕΡΓΟΣΕ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 
ΕΙΔΟΜΕΝΗ ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ   

ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ 3,2% Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος  

ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ
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Την επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής μονάδας παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Τομπρούκ της Λιβύης ανακοί-
νωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η MYTILINEOS, καθώς μετά από 
τρία χρόνια καθυστερήσεων λόγω της εσωτερικής κατάστασης 
στη Λιβύη, ενεργοποιήθηκαν οι απαραίτητες γραμμές χρηματο-
δότησης που παρέμεναν σε αδράνεια. 
«Μετά από μία μακρά περίοδο συγκρούσεων και πολιτικών 
αναταραχών, η χώρα επανέρχεται σταδιακά στην κανονικό-
τητα και θέτει τις βάσεις για ένα μέλλον με ενεργειακή επάρκεια 
και ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Αρχή Ηλεκτρισμού της 
Λιβύης έθεσε σε ισχύ το Letter of Credit προς την MYTILINEOS 
ανάβοντας το «πράσινο φως» για την υλοποίηση της μονάδας, 
η οποία θα κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις: Στο πρώτο στάδιο θα 

κατασκευαστεί η πρώτη τουρμπίνα, η οποία και θα μπορέσει να 
ενισχύσει άμεσα το ενεργειακό σύστημα της χώρας με σχεδόν 
160MW», αναφέρει η εταιρεία. 
Η μονάδα θα έχει συνολική ισχύ που θα υπερβαίνει τα 650MW 
και θα έχει δυνατότητα διπλού καυσίμου (φυσικού αερίου ή 
υγρού καυσίμου). Θα περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκα-
τάσταση 4 αεριοστρόβιλων General Electric GT13E2 σε διάταξη 
ανοιχτού κύκλου, καθώς και όλου του σχετικού βοηθητικού 
εξοπλισμού και ενός υποσταθμού 220/66kV. Η συμβατική αξία 
για τη MYTILINEOS, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί ανέρχεται στα 
400 εκατομμύρια δολάρια.
Σημειώνεται ότι η Λιβύη αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σο-
βαρότατο πρόβλημα ηλεκτροδότησης, με πολύωρες διακοπές 

ρεύματος που παραλύουν την οικονομική και επιχειρηματική 
ζωή της χώρας. 
«Η άμεση λύση που θα προσφέρει η MYTILINEOS θα δώσει τη 
δυνατότητα στη χώρα να επενδύσει στην παραγωγική της ανα-
συγκρότηση, ενώ σταδιακά με την ολοκλήρωση του έργου, η 
Λιβύη θα αποκτήσει μία σύγχρονη και αποδοτική μονάδα που 
θα καλύψει καίριες και επιτακτικές ανάγκες στην ευρύτερη περι-
οχή του έργου. H MYTILINEOS είναι περήφανη που εκπροσωπεί 
την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, ξεκινώντας το πρώτο μεγά-
λο έργο υποδομής μετά από πολλά χρόνια που θα βελτιώσει 
σημαντικά τη ζωή των πολιτών της Λιβύης, μετά και την πρό-
σφατη πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία», τονίζει η εταιρεία

Σύμβαση (Grant Agreement) ύψους 9,7 εκατ. ευρώ υπέγραψε 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Intracom Defense (IDE) με την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση του προγράμματος 
LOTUS - Low Observable Tactical Unmanned System. 
Το πρόγραμμα αφορά «Ευρωπαϊκό Τακτικό Μη Επανδρωμένο 
Αεροσκάφος» που διαθέτει πλήθος καινοτόμων χαρακτηριστι-
κών, όπως:
- μη ανίχνευση από εχθρικές δυνάμεις λόγω της stealth σχεδί-
ασής του
- ικανότητα να επιχειρεί σε μεγάλη εμβέλεια και μακριά από 
εχθρικές απειλές
- αξιοπλοϊμότητα και διαλειτουργικότητα βάσει προτύπων 
ΝΑΤΟ
- αξιόπιστες τηλεπικοινωνίες
- χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης

- κυβερνοασφάλεια και επεκτασιμότητα.
 Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μοναδικότητα του LOTUS 
έγκειται στο ότι παρόμοια χαρακτηριστικά δεν μπορούν να 
ενσωματωθούν εκ των υστέρων σε συστήματα παλαιότερης 
τεχνολογίας, προσδίδοντας του ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα.
Το πρόγραμμα LOTUS βασίζεται σε τεχνογνωσία και εμπειρία 
που αποκτήθηκε από προηγούμενα έργα που συμμετείχε η ΙDE 
με τους βασικούς εταίρους της, όπως είναι τα μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη:
- HCUAV, για το οποίο έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με επιτυχία 
πτητικές δοκιμές
- DELAER, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιήσει πτητικές 
δοκιμές τον επόμενο χρόνο.
 Το πρόγραμμα LOTUS θα υλοποιηθεί από κοινοπραξία με 

επικεφαλής την IDE και εταίρους από την Ελλάδα (ΙDE, Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ALTUS, CFT, Πανεπιστήμιο 
Πατρών και το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρο-
νικών Μέσων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας), την Κύπρο 
(SignalGenerix, Cyric, Geoimaging), την Ισπανία (Embention) 
και την Ολλανδία (RHEA Group).
Επίσης, σημειώνεται ότι το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, μέσω 
της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, αποκτά τη δυνατότητα 
να υλοποιήσει τις προδιαγραφείσες από τις υπηρεσίες του επι-
χειρησιακές απαιτήσεις, να προγραμματίσει σε ορίζοντα πεντα-
ετίας την ανεξαρτησία της χώρας από μη ελεγχόμενα κρίσιμα 
συστήματα και να αποκτήσει σύντομα ένα ελληνικό σύστημα 
για την κάλυψη των επιβεβαιωμένων αναγκών του με τον απο-
τελεσματικότερο τρόπο.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), 
καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης Νεκτάριος Ταβερναράκης, 
εξελέγη διακεκριμένο μέλος του Αμερικανικού Οργανισμού για 
την Προώθηση της Επιστήμης (American Association for the 
Advancement of Science - AAAS), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο τίτλος απονέμεται σε επιστήμονες που έχουν διακριθεί για τη 
συνεισφορά τους στην προαγωγή της επιστήμης ή στις εφαρ-

μογές της. 
 Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης τιμήθηκε για την εξαιρετική συμ-
βολή του στους τομείς της γήρανσης, των νευροεπιστημών, της 
βιολογίας των μιτοχονδρίων, του κυτταρικού θανάτου και του 
νευροεκφυλισμού.
Ο Οργανισμός AAAS, μεταξύ άλλων, εκδίδει έξι από τα πλέον 
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων το 
«Science», κορυφαία διεθνή εβδομαδιαία επιστημονική επιθε-

ώρηση. 
Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι ο πρώτος επιστήμονας από 
την Ελλάδα που εκλέγεται Διακεκριμένο Μέλος του Αμερικανι-
κού Οργανισμού στην περιοχή των Βιολογικών Επιστημών.  Η 
επίσημη τελετή υποδοχής του κ. Ταβερναράκη θα πραγματο-
ποιηθεί το Φεβρουάριο του 2021. 

MyTIlINeos: ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ   

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η INTrACoM DeFeNse (IDe)   

ΕΞΕΛΕΓΗ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (AAAs) 
Ο πρόεδρος του ΙΤΕ καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης
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Τη διεκπεραίωση και ηλεκτρονικά άλλων 28 υπηρεσι-
ών ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων, όπως σημειώνει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι νέες αυτές ψηφιακές υπηρεσίες αφο-
ρούν θέματα Πολεοδομίας και αυξάνουν συνολικά σε 
67 εκείνες τις συναλλαγές, που ο οποιοσδήποτε μπορεί 
να κάνει με λίγα «κλικ». 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, σε 9 μήνες με 
τη σχετική πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του( 
https://eservices.cityofathens.gr) έχουν συνδεθεί 
στην πλατφόρμα περισσότεροι από 55.000 πολίτες για 
κάθε μορφής ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι 28 νέες ψη-
φιακές υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, που αφορούν 
την πολεοδομία του, από την οποία εξυπηρετούνται 
και οι κάτοικοι των δήμων Βύρωνα, Ηλιούπολης, Και-
σαριανής και Δάφνης-Υμηττού, είναι οι εξής: 
Οι είκοσι οκτώ (28) νέες υπηρεσίες που παρέχονται 
πλέον είναι:
Εύρεση οικοδομικών αδειών χωρίς στοιχεία για τον 
Δήμο Αθηναίων
Εύρεση οικοδομικών αδειών χωρίς στοιχεία εκτός Δή-
μου Αθηναίων
Αίτηση στελεχών και φακέλων οικοδομικών αδειών 
από το έτος 1961 έως 2019 (περιοχή Πλάκας)
Αίτηση στελεχών και φακέλων οικοδομικών αδειών 
από το έτος 1966 έως 1998 για τον Δήμο Αθηναίων 
Αίτηση στελεχών και φακέλων οικοδομικών αδειών 

από το έτος 1998 έως 2011
Αίτηση στελεχών οικοδομικών αδειών από το έτος 
1961 έως 1965 για τον Δήμο Αθηναίων
Αίτηση στελεχών και φακέλων οικοδομικών αδειών 
από το έτος 2012 έως και σήμερα 
Αίτηση στελεχών οικοδομικών αδειών πριν από το 
1955 και έως το 1960 
Αίτηση στελεχών και φακέλων οικοδομικών αδειών 
από το 1960 και έως το 2011 εκτός Δήμου Αθηναίων
Αίτηση σχεδίων αδειών σε μικροφίλμ από το έτος 1961 
έως 1965 για τον Δήμο Αθηναίων
Χορήγηση βεβαίωσης διατηρητέου
Παροχή πληροφοριών για το πολεοδομικό καθεστώς 
ή/και χορήγηση αντιγράφων πινακίδων, εγκεκριμέ-
νου ρυμοτομικού σχεδίου, τεχνικών εκθέσεων & όρων 
δόμησης 
Θεώρηση όρων δόμησης 
Θεώρηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών & 
όρων δόμησης
Βεβαίωση υψομέτρου
Χορήγηση όρων δόμησης
Χορήγηση βεβαίωσης πλάτους οδού, πρασιάς, στοάς
Σύνταξη διαγράμματος εφαρμογής 
Βεβαίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας
Χορήγηση βεβαίωσης χρήσης γης 
Χορήγηση βεβαίωσης διατηρητέου - εκτός Δήμου 

Αθηναίων 
Παροχή πληροφοριών για το πολεοδομικό καθεστώς 
ή/και χορήγηση αντιγράφων πινακίδων, εγκεκριμέ-
νου ρυμοτομικού σχεδίου, τεχνικών εκθέσεων & όρων 
δόμησης - εκτός Δήμου Αθηναίων 
Θεώρηση όρων δόμησης - εκτός Δήμου Αθηναίων 
Θεώρηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών - 
εκτός Δήμου Αθηναίων
Χορήγηση όρων δόμησης - εκτός Δήμου Αθηναίων
Χορήγηση βεβαίωσης πλάτους οδού, πρασιάς, στοάς - 
εκτός Δήμου Αθηναίων 
Βεβαίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας - εκτός Δήμου 
Αθηναίων 
Χορήγηση βεβαίωσης χρήσης γης - εκτός Δήμου Αθη-
ναίων 
Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την 
αναπτυξιακή του εταιρεία ΔΑΕΜ Α.Ε, συνεχίζει να δί-
νει την δυνατότητα σε κάθε έναν από τους Δήμους της 
χώρας, να αξιοποιήσει την ψηφιακή του πλατφόρμα 
δωρεάν για όλη την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. 
Για την ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας, κάθε 
ενδιαφερόμενος Δήμος μπορεί να στείλει ηλεκτρονικά 
στην ΔΑΕΜ Α.Ε αίτημα στην διεύθυνση daem@daem.
gr ή τηλεφωνικά στο 214 40 62 700.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ   

«Σήμερα (χθες), το υπουργείο Οικονομικών πραγμα-
τοποιεί τις πρώτες πληρωμές της κρατικής επιδότησης 
από το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”. Πληρωμές που ανέρχο-
νται συνολικά στα 9,9 εκατ. ευρώ σε αυτή την, πρώτη, 
φάση και αντιστοιχούν στην επιδότηση 42.449 δανεί-
ων και 26.059 δικαιούχων.
Πρόκειται για δανειολήπτες οι οποίοι πλήττονται από 
τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορω-
νοϊού, έχουν εξυπηρετούμενο ή ρυθμισμένο δάνειο 
με προσημείωση/υποθήκη στην Α΄ κατοικία και δεν 
βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμής. Αυτή 
η κρατική επιδότηση καλύπτει τη μηνιαία δόση των 
δανείων τους σε ποσοστό έως 90%, για χρονικό δι-
άστημα 9 μηνών, με τους δικαιούχους να καλούνται, 
πλέον, να πληρώσουν μόνο το μέρος της δόσης του 
δανείου που τους αναλογεί, ακριβώς με την ίδια διαδι-
κασία που ίσχυε έως τώρα». Αυτό δήλωσε μεταξύ των 
άλλων ο υπουργός Οικονομικών Χρήστο Σταικούρας 

και –σύμφωνα με το ΑΠΕ- πρόσθεσε πως «ήδη, ορι-
σμένοι δανειολήπτες που ανήκουν στην πρώτη φάση, 
πλήρωσαν, μέσα στον Νοέμβριο, τη δόση του δανείου 
τους μειωμένη κατά την κρατική επιδότηση.
Ενώ, έως το τέλος Δεκεμβρίου, θα ακολουθήσει και 
νέα φάση πληρωμών της επιδότησης, αφού προη-
γουμένως ολοκληρωθεί η επεξεργασία πρόσθετου 
αριθμού αιτήσεων, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη».
 Ο κ. Σταικούρας είπε ακόμη ότι «όσον αφορά στους 
δανειολήπτες που έλαβαν ειδοποίηση ότι εγκρίθηκε 
η επιδότηση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, 
καταγγελμένο ή μη, θα πρέπει άμεσα να έρθουν σε 
επαφή με την τράπεζά τους, ή την εταιρεία διαχείρι-
σης δανείων αντίστοιχα, ώστε να ρυθμίσουν το δάνειό 
τους. Αφού συμφωνηθεί η ρύθμιση, η οποία θα πρέπει 
να είναι βιώσιμη και με μακροχρόνιο χαρακτήρα, εν 
συνεχεία θα δρομολογηθεί η καταβολή της κρατικής 
επιδότησης. Η πραγματοποίηση των πρώτων πληρω-

μών της κρατικής επιδότησης σήμερα, μόλις ένα μήνα 
μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, 
αποτελεί σημαντική επιτυχία της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικο-
νομικών, την οποία συγχαίρω και ευχαριστώ για τη 
συστηματική δουλειά της, παρά τις αντίξοες, εξαιτίας 
της υγειονομικής κρίσης, συνθήκες».
 Και κατέληξε λέγοντας ότι «με την υλοποίηση του 
προγράμματος “ΓΕΦΥΡΑ”, η κυβέρνηση αποδεικνύει, 
για άλλη μια φορά, έμπρακτα, ότι αντιμετωπίζει με 
μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα και κοινωνική δι-
καιοσύνη το ευαίσθητο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.
Παράλληλα, ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών και, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιβραβεύει τους συ-
νεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι κατάφεραν, εν μέσω 
πανδημίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης, να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώ-
σεις τους».

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΙΣΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΓΕΦΥΡΑ”
Ανέρχονται στα 9,9 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδότηση 42.449 δανείων και 26.050 δικαιούχων  
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Στα 2,1 δισεκ. ευρώ και μειωμένες κατά 24%, διαμορ-
φώθηκαν οι διμερείς εμπορικές ροές Ελλάδας – Τουρ-
κίας, για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020.
Αυτό αναφέρει ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Άγκυρας, το 
οποίο αναρτήθηκε χθες στην ηλεκτρονική σελίδα του 
υπουργείου Εξωτερικών (agora.mfa.gr).
Η ανάλυση του γραφείου ΟΕΥ ‘Αγκυρας, όπως ανα-
φέρει το ΑΠΕ, βασίζεται σε πρόσφατα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ.
Σύμφωνα με το έγγραφο, το εμπορικό ισοζύγιο παρέ-
μεινε ελλειμματικό για την Ελλάδα (182,7 εκατ. ευρώ), 
διευρυμένο κατά 112,7% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούμενου έτους.
Οι ελληνικές εξαγωγές για το 9μηνο 2020 ανήλθαν σε 
968,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 
28,4%, τοποθετώντας την Τουρκία στην 6η θέση με-
ταξύ των χωρών -προορισμών των ελληνικών προϊό-
ντων, για την εν λόγω περίοδο (από 4η θέση το 2019).
Οι ελληνικές εισαγωγές από την Τουρκία, την ίδια 
περίοδο, ανήλθαν σε 1,15 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 
19,9%. Η Τουρκία κατατάσσεται στη 13η θέση μεταξύ 
των χωρών -προμηθευτών της Ελλάδας (από 10η το 
2019).
Τα δέκα σημαντικότερα εξαχθέντα ελληνικά 
προϊόντα
Τα δέκα σημαντικότερα εξαχθέντα ελληνικά προϊόντα, 
την περίοδο Ιανουαρίου -Σεπτεμβρίου 2020, ήταν:
1.Λάδια από πετρέλαιο /ορυκτέλαια (ΚΣΟ 2710: 377,2 
εκατ. ευρώ)
2.Βαμβάκι (ΚΣΟ 5201: 96,4 εκατ. ευρώ)
3.Πολυμερή προπυλενίου (ΚΣΟ 3902: 58,9 εκατ. ευρώ)
4.Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (ΚΣΟ 8471: 57,2 
εκατ. ευρώ)
5.Ελάσματα/ταινίες αργιλίου (ΚΣΟ 7606: 29,3 εκατ. 
ευρώ)
6.Ρύζι (ΚΣΟ 1006: 20,1 εκατ. ευρώ)
7.Χαλκοσωλήνες (ΚΣΟ 7411: 19,2 εκατ. ευρώ)
8.Χρυσός (ΚΣΟ 7108: 15,5 εκατ. ευρώ)
9.Υγραέρια, αέρια υδρογονανθράκων (ΚΣΟ 2711: 13,4 
εκατ. ευρώ)
10.Εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα/φυτοφάρμακα (ΚΣΟ 
3808: 13,1 εκατ. ευρώ)
Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση, σε σχέση με το 9μηνο 
του 2019, των ελληνικών εξαγωγών: αερίων υδρογο-

νανθράκων (215,5%), φαρμάκων (331%), επεξεργα-
στών δεδομένων (34,4%), χρυσού (31,3%), εντομο-
κτόνων (43,2%) και υφασμάτων (64%). Από την άλλη 
πλευρά, μειώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές: ορυκτέλαι-
ων (-50,6%), βαμβακιού (-19%), ρυζιού (-12,3%), 
ελασμάτων αλουμινίου (-35,9%) και απορριμμάτων 
χαρτιού (-27,6%).
Τι εισάγουμε από την Τουρκία
Ως προς τα σημαντικότερα προϊόντα που εισαγά-
γαμε από την Τουρκία, αυτά ήταν: οχήματα (67,3 
εκατ. ευρώ), ορυκτέλαια (49,2 εκατ. ευρώ), αέρια 
υδρογονανθράκων (44,9 εκατ. ευρώ), ιχθυηρά (43,7 
εκατ. ευρώ), ελάσματα σιδήρου επιστρωμένα ή μη 
επιστρωμένα (42,9 εκατ. ευρώ και 32,6 εκατ. ευρώ), 
πλεκτά υφάσματα (28,7 εκατ. ευρώ), ψυγεία (23,2 
εκατ. ευρώ), θερμαντήρες νερού (20,8 εκατ. ευρώ), 
και τηλεοπτικοί δέκτες (20,7 εκατ. ευρώ).
Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των ελληνικών εισαγω-
γών υφασμάτων (ΚΣΟ 6307) κατά 329% σε 6,3 εκατ. 
ευρώ και των ενδυμάτων (ΚΣΟ 6210) κατά 412% σε 
6,1 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω κατηγορίες προϊόντων 
περιλαμβάνουν τις χειρουργικές μάσκες και ρόμπες.
Επίσης, αύξηση σημείωσαν, μεταξύ άλλων, οι εισα-
γωγές ιχθυηρών (ΚΣΟ 0302: 10,9% και ΚΣΟ 0304: 
15,5%), χαρτιού (18,9%), δοχείων/δεξαμενών από 
αλουμίνιο (12%) και χάλυβα (45,4%), ηλεκτρικής 
ενέργειας (11,5%), φορτηγών οχημάτων (22,5%) και 
μετασχηματιστών (82,9%).
Στην πλειοψηφία τους οι εισαγωγές των υπολοίπων 
τ/προϊόντων μειώθηκαν, με σημαντικότερη μείωση 
στα πετρελαιοειδή (ΚΣΟ 2710: -44,5% και ΚΣΟ 2711: 
-69,4%).
Εξωτερικό Εμπόριο Τουρκίας
Σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας (TUIK), oι τουρκικές εισαγωγές, το 9μηνο του 
2020, ανήλθαν σε 156,2 δισ. δολάρια, παραμένοντας 
σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το 2019. Οι τουρκικές εξα-
γωγές μειώθηκαν κατά 10,9%, σε 118,3 δισ. δολάρια, 
διευρύνοντας το εμπορικό έλλειμμα της χώρας κατά 
79,5%.
Η σημαντικότερη χώρα-προμηθευτής της Τουρκίας, 
κατά το εν λόγω διάστημα, ήταν η Κίνα (16,4 δισ. δο-
λάρια, +19,4%), ξεπερνώντας τη Γερμανία (14,7 δισ. 
δολάρια, +5,9%). Ακολουθούν η Ρωσία (12,8 δισ. 

δολάρια, -23,9%), οι ΗΠΑ (8,7 δισ. δολάρια, -2,4%), 
το Ιράκ (6,5 δισ. δολάρια, +296,2%), η Ιταλία (6,3 
δισ. δολάρια, -7,2%) και η Ελβετία (4,6 δισ. δολάρια, 
+139,7%).
Επισημαίνεται η εντυπωσιακή αύξηση των τουρκικών 
εισαγωγών από το Ιράκ και την Ελβετία.
Σύμφωνα με την τουρκική Στατιστική Υπηρεσία, η Ελ-
λάδα κατέλαβε την 34η θέση μεταξύ των χωρών προέ-
λευσης εισαγόμενων προϊόντων στην Τουρκία.
Η Γερμανία διατήρησε την πρώτη θέση μεταξύ των 
χωρών – πελατών για τα τούρκικα προϊόντα, αν και 
οι τουρκικές εξαγωγές προς τη Γερμανία σημείωσαν 
μικρή πτώση (11,3 δισ. δολάρια, -8,6%) σε σχέση με 
το 2019.
Ακολουθούν, ως σημαντικότεροι προορισμοί των 
τουρκικών εξαγωγών: το Ην. Βασίλειο (7,5 δισ. δολά-
ρια, -10,9%), οι ΗΠΑ (7,2 δισ. δολάρια, +10,1%), το 
Ιράκ (6,2 δισ. δολάρια, -13,2%) και η Ιταλία (5,5 δισ. 
δολάρια, – 22,75%). Η χώρα μας κατέλαβε την 23η 
θέση μεταξύ των χωρών-προορισμών των τουρκικών 
εξαγωγών. Σημειώνεται ότι εκτός από τις εξαγωγές 
προς το Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία, το Βέλγιο και το 
Ισραήλ που ήταν αυξημένες ή στο ίδιο επίπεδο με το 
9μηνο του 2019, οι τουρκικές εξαγωγές προς όλες τις 
υπόλοιπες χώρες-προορισμούς (εκ των 30 πρώτων) 
σημείωσαν πτώση.
Ως προς τις κατηγορίες προϊόντων που εισήγαγε η 
Τουρκία, μετά τα πετρελαιοειδή (21 δισ. δολάρια, 
-31%), ακολουθούν: πολύτιμοι λίθοι (19,6 δισ. δο-
λάρια, +132,4%), boilers/μηχανολογικές συσκευές 
(17,3 δισ. δολάρια, +8,43%), ηλεκτρικός εξοπλισμός 
(11,9 δισ. δολάρια, +8,2%), προϊόντα σιδήρου/
χάλυβα (10,9 δισ. δολάρια, -4,73%) και οχήματα 
(+36,1%). Τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της 
Τουρκίας, κατά το ως άνω διάστημα, ήταν: οχήματα 
(14,6 δισ. δολάρια, -25,8%), boilers/μηχανολογικές 
συσκευές (11,7 δισ. δολάρια, -10,6%), ηλεκτρικός 
εξοπλισμός (6,4 δισ. δολάρια, – 7,9%), προϊόντα 
σιδήρου/χάλυβα (6,2 δισ. δολάρια, -20,9%), πλεκτά 
(5,7 δισ. δολάρια, -15,6%) και πλαστικά (4,9 δισ. δο-
λάρια, -2,5%).

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ 6Η ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟ 9ΜΗΝΟ 
Από 4η θέση το 2019. Ποια προϊόντα βρίσκονται στο «Top 10»
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφιστά την προσοχή των επεν-
δυτών για περιπτώσεις ηλεκτρονικής επενδυτικής απάτης, 
μεταδίδει το ΑΠΕ.
Με τη μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου, ειδικά κατά την τρέ-
χουσα περίοδο, έχει παρατηρηθεί αύξηση των περιπτώσεων 
επενδυτικής απάτης: μη αδειοδοτημένα πρόσωπα, χρησιμο-
ποιώντας μεθόδους επιθετικής διάθεσης χρηματοπιστωτικών 
μέσων μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ισχυριζόμενα ότι προέρχονται 
από αξιόπιστες εταιρίες και υποσχόμενα «ασφαλείς επενδύ-
σεις», διαφημίζουν συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας, κυρίως σε συνάλλαγμα (FOREX), πολύτιμα μέταλλα, 
πετρέλαιο, συμβόλαια επί διαφορών (CFDs) και κρυπτονομί-
σματα, όπως το bitcoin.
Με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, οι προαναφερό-
μενες περιπτώσεις μπορεί να γίνουν όλο και πιο πολύπλοκες. 
Τα ύποπτα πρόσωπα συνήθως μιλούν άπταιστα ελληνικά και 
φαίνεται να έχουν γνώσεις οικονομικών θεμάτων. Πολλές 
φορές, κατευθύνουν τους ανυποψίαστους επενδυτές σε ιστο-
τόπους ή χρησιμοποιούν μαρτυρίες και υλικό που φαίνεται 
αληθινό και δεν είναι εύκολο να διακρίνει κάποιος ότι δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στοχεύουν ιδίως σε 
υποψήφιους επενδυτές που αναζητούν επενδύσεις μέσω δι-
αδικτύου, μηχανών αναζήτησης ή μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης. Διαφημίζουν διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών 
οι οποίες δεν είναι αδειοδοτημένες και υπόσχονται υψηλές 
αποδόσεις για να προσελκύσουν επενδυτές σε επενδύσεις 
οι οποίες -ενώ φαίνεται ότι προσφέρουν λογικές ή υψηλές 
αποδόσεις- στην πραγματικότητα μπορεί και να αφορούν σε 
παράνομη δραστηριότητα. Χρησιμοποιούν δε πολλές φορές 
εικόνες ειδών πολυτελείας ή διάσημα πρόσωπα, ώστε να πεί-
σουν για τις επενδύσεις αυτές.
Απαιτείται προσοχή, γιατί μπορεί η διαφήμιση να συνδέεται 
στη συνέχεια με έναν άλλο ιστότοπο, όπου καλείται κάποιος 

είτε να επενδύσει σε μία πλατφόρμα, αφού δώσει τα στοιχεία 
του, είτε να ανοίξει ειδικό λογαριασμό τον οποίο διαχειρίζεται 
η εταιρία που διαφημίζεται. Επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι 
παθόντες αναφέρουν ότι, αρχικά, οι επενδύσεις τους εμφάνι-
ζαν σημαντικές αποδόσεις, με αποτέλεσμα να έχουν κίνητρο 
να θεωρήσουν την επένδυσή τους επιτυχή και να επενδύσουν 
περισσότερα χρήματα ή να συστήσουν σε φίλο ή μέλος της 
οικογένειάς τους να επενδύσει. Ωστόσο, στη συνέχεια, όταν 
ζητούσαν να τους αποδοθούν τα κέρδη τους, με διάφορα 
προσχήματα η κατάθεση στον λογαριασμό τους καθυστε-
ρούσε υπερβολικά, και στο τέλος ο λογαριασμός τους στην 
πλατφόρμα απενεργοποιούνταν, με αποτέλεσμα την απώλεια 
των χρημάτων τους. 
Τι πρέπει να προσέχουν οι επενδυτές
Όπως αναφέρει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι επενδυτές πριν 
οποιαδήποτε συναλλαγή θα πρέπει:
-Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν βλέπουν διαφημίσεις 
στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπό-
σχονται υψηλές αποδόσεις.
-Να είναι προσεκτικοί, εάν επικοινωνούν μαζί τους μέσω 
τηλεφωνικού αριθμού είτε άγνωστου, είτε ακόμη και με πρό-
θεμα άλλης χώρας, και επιμένουν να πραγματοποιήσετε την 
προτεινόμενη επένδυση άμεσα.
Για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό έχει διαπιστωθεί μία 
αύξηση τέτοιων τηλεφωνημάτων με πρόθεμα (+ 44..). Μην 
προβείτε σε επένδυση άμεσα όπως σας ζητούν, πριν διενερ-
γήσετε πρώτα έλεγχο των στοιχείων της εκάστοτε εταιρείας, 
αναφέρει η Επιτροπή Κεφαλαιγοράς.
-Να ρωτούν πάντα όποιον τους καλεί ή να αναζητούν στην 
ιστοσελίδα που τους έχουν παραπέμψει για επενδύσεις ή συ-
ναλλαγές, τα ακόλουθα στοιχεία:
-Ποια είναι η εταιρεία που καλεί ή διαφημίζεται; Ποια εταιρία 
διαχειρίζεται την πλατφόρμα που σας συστήνουν;
-Πού βρίσκεται η έδρα της εταιρείας;

-Η εταιρεία είναι αδειοδοτημένη; Εάν απαντούν ότι είναι 
αδειοδοτημένη ή αναγράφεται στην διαφήμιση ή στην ιστο-
σελίδα της ότι είναι αδειοδοτημένη, να διαβάζουν προσεκτικά 
ποια εποπτική αρχή έχει χορηγήσει την άδεια.
-Πριν προβούν σε οποιαδήποτε χορήγηση στοιχείων τους ή 
απόφαση για επένδυση, πάντα να κάνουν τη δική τους έρευνα 
σχετικά με το προϊόν και την εταιρεία μέσω της οποίας σκέ-
φτονται να επενδύσουν, και να βεβαιωθούν ότι έχουν λάβει 
τις παραπάνω βασικές πληροφορίες και ότι η εταιρεία είναι 
αδειοδοτημένη από υπαρκτή αρμόδια εποπτική αρχή.
-Πριν προβούν σε οποιαδήποτε χορήγηση στοιχείων ή από-
φαση για επένδυση, να ελέγχουν εάν η εταιρεία διαθέτει άδεια 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος 
ή ευρωπαϊκό διαβατήριο.
-Να ανατρέχουν στη Λίστα Προειδοποιήσεων της ΕΚ για να 
ενημερωθούν για διαδικτυακές απάτες.
-Να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες της αλλοδαπής εποπτικής 
αρχής (προερχόμενης είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε 
από τρίτη χώρα) από την οποία τους είπαν ότι έχει αδειοδο-
τηθεί η εταιρεία προκειμένου α) να επιβεβαιώσουν ότι είναι 
αδειοδοτημένη και β) να ενημερωθούν αναφορικά με τις 
προειδοποιήσεις διαδικτυακής απάτης που έχουν αναρτηθεί.
-Να ζητούν τη συνδρομή τρίτου ανεξάρτητου πιστοποιημέ-
νου επενδυτικού συμβούλου πριν επενδύσουν.
-Να μην προκαταβάλλουν κανένα χρηματικό ποσό πριν 
βεβαιωθούν πως έχουν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες και 
ελέγχους.
-Καμία πρόταση εμπορικής προώθησης δεν πρέπει να κά-
νει τους επενδυτές να ξεχνούν ότι ΠΟΤΕ δεν υπάρχει υψηλό 
κέρδος χωρίς υψηλό κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει 
σε απώλεια μέρους ή του συνόλου του επενδυόμενου κεφα-
λαίου.

Ανοικτό για τους κατοίκους της περιοχής είναι μετά από καιρό, 
το πάρκο «Παύλου Μπακογιάννη» επί της οδού Θήρας, στην 
Κυψέλη, απέναντι από το κτίριο της 6ης Δημοτικής Κοινότη-
τας. Ο χώρος που αποτελεί, πλέον μια πολύτιμη ανάσα πρα-
σίνου για μικρούς και μεγάλους, είναι ιδιοκτησία της ΔΕΗ και 
παρέμενε αναξιοποίητος, εγκαταλελειμμένος και κλειστός για 
όλους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο Δήμος Αθηναίων, ανταποκρινόμενος σε ένα πολύχρονο αί-
τημα των κατοίκων της περιοχής, σε συνεννόηση με την ΔΕΗ 
μίσθωσε τον χώρο για τα επόμενα δέκα χρόνια με ένα συμ-

βολικό ποσό. Αμέσως μετά , συνεργεία της Διεύθυνσης Καθα-
ριότητας-Ανακύκλωσης αλλά και της Διεύθυνσης Πρασίνου 
φρόντισαν να καθαρίσουν και να απολυμάνουν τον χώρο, 
να φροντίσουν το πράσινο και να τοποθετήσουν παρτέρια και 
νέα φυτά. Η συντονισμένη προσπάθεια είχε αποτελέσματα και 
το Πάρκο «Παύλου Μπακογιάννη» είναι πλέον ένα στολίδι της 
πυκνοκατοικημένης περιοχής που μπορούν να απολαμβά-
νουν κάτοικοι και επισκέπτες.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης σε ανάρτησή 
του έγραψε χαρακτηριστικά για το άνοιγμα του όμορφου αυ-

τού πάρκου στην Κυψέλη:
«Το πάρκο «Παύλου Μπακογιάννη» επιστρέφει στους ιδιο-
κτήτες του. Σε όλες τις οικογένειες της Αθήνας. Εκεί που ανή-
κει κάθε εκατοστό ελεύθερου χώρου της πόλης. Καθαρό, με 
περιποιημένο πράσινο και φροντίδα στον εξοπλισμό του. Οι 
πόρτες του άνοιξαν και δεν ξανακλείνουν, για να δώσει ακόμη 
μία ανάσα στις γειτονιές. Με ένα συμβολικό τίμημα του Δήμου 
μας προς την ΔΕΗ, το χαιρόμαστε και πάλι». 
https://www.facebook.com/231143160285313/posts/3701756616557266/
https://www.facebook.com/231143160285313/posts/3701756616557266/

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ

ΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΙΣ ΑΘΗΝΑΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ 
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Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Ελλάδας ανακοίνωσε τη βράβευση ελληνικής υποψηφιότητας 
που υποβλήθηκε από το ΣΕΠΕ στα «2020 Virtual WITSA Global 
ICT Excellence Awards», τα οποία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο 
του «Road to WCIT Malaysia» στις 19 Νοεμβρίου και λόγω των 
ειδικών συνθηκών φέτος διεξήχθησαν ψηφιακά, όπως αναφέ-
ρει το ΑΠΕ.
Νικήτρια ως Merit Winner στην κατηγορία «Digital Innovation 
Award» αναδείχθηκε η υποψηφιότητα «Bird Monitoring 
Solution» της εταιρείας Digisec. Η φετινή διάκριση της Digisec 
είναι άλλη μια σημαντική διεθνής διάκριση για τις ελληνικές 
υποψηφιότητες που υποβάλλει ο ΣΕΠΕ τα τελευταία 14 χρόνια 
στην παγκοσμίου βεληνεκούς διοργάνωση των «WITSA Global 
ICT Excellence Awards».
Η Digisec είναι εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που ειδικεύεται στις 
εφαρμοσμένες λύσεις με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη 
Μηχανική Μάθηση. Η βραβευθείσα υποψηφιότητα της Digisec 
αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για εφαρμογή σε αιολικά 
πάρκα για την παρακολούθηση πτηνών, η οποία ενσωματώνει 
υπερσύγχρονο εξοπλισμό, λογισμικό καθώς και πλατφόρμα 
επιχειρηματικής ευφυΐας. Η συγκεκριμένη λύση η οποία σχε-

διάστηκε, αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από την Digisec σε 
συνεργασία με την εταιρεία Go Com, είναι φιλική προς το πε-
ριβάλλον, καθώς βοηθά στη διάσωση και προστασία πτηνών 
-πολλά από τα οποία απειλούνται- και ταυτόχρονα συνδράμει 
τις εταιρείες παροχής πράσινης ενέργειας να μεγιστοποιήσουν τα 
κέρδη τους, εξασφαλίζοντας περισσότερο χρόνο λειτουργίας για 
τις ανεμογεννήτριες τους. Παράλληλα, η λύση βασίζεται σε έναν 
μοναδικό αλγόριθμο -Machine Learning- βάσει του οποίου το 
σύστημα εντοπίζει και αναγνωρίζει με πρωτοφανή ακρίβεια 
πτηνά που πετούν επικίνδυνα κοντά στις ανεμογεννήτριες.
Ο πρόεδρος της Digisec, Βασίλης Ορφανός, δήλωσε: «Είναι 
μεγάλη τιμή η διάκριση από τον WITSA με το βραβείο Digital 
Innovation Award. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τις συνερ-
γαζόμενες εταιρείες και για τα στελέχη που ανέπτυξαν το Bird 
Monitoring System, με State of the Art τεχνολογίες Machine 
Learning, καμερών και πανίσχυρων υπολογιστών. Είναι πρω-
τίστως ένα περιβαντολλογικό σύστημα που προστατεύει τα 
σπάνια πτηνά από πρόσκρουση με ανεμογεννήτριες. Το Bird 
Monitoring System δίνει υπεραξία στην παγκόσμια αγορά Αιο-
λικής Ενέργειας. Αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι οι ελλη-
νικές εταιρείες μπορούν να καινοτομούν στην παγκόσμια αγορά 

Πληροφορικής και Αιολικής Ενέργειας».
Η πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, Γιώτα Παπαρίδου, επεσήμανε: 
«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς αλλά και περήφανοι που και φέτος 
μια ελληνική εταιρεία διέπρεψε στα WITSA Global ICT Excellence 
Awards. Αυτή είναι άλλη μια διάκριση των υποψηφιοτήτων που 
υποβάλλει ο ΣΕΠΕ τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας πως ο 
κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα παραμένει ισχυρός 
και καινοτόμος, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε 
παγκοσμίως η πανδημία καιτης προσδίδει μια θέση κύρους 
στην διεθνή βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας, ισχυροποιώ-
ντας ταυτόχρονα την ελληνική οικονομία και ανταγωνιστικό-
τητα».
Ο Γιάννης Σύρρος, γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕ και νέος πρό-
εδρος του WITSA, δήλωσε: «Τα τελευταία 14 χρόνια ελληνικές 
επιχειρήσεις διαπρέπουν στα WITSA Global ICT Excellence 
Awards και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για 
την πορεία και τα επιτεύγματα του κλάδου της ψηφιακής τεχνο-
λογίας στη χώρα μας. Οι συνθήκες που ανέκυψαν εξαιτίας του 
COVID-19 είναι ιδιαίτερα δύσκολες, αλλά είναι και οι ίδιες που 
κάνουν επιτακτική την ανάγκη προώθησης και χρήσης της τε-
χνολογίας σήμερα όσο ποτέ άλλοτε».

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε την έναρξη του νέου Προ-
γράμματος Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 
Το πρόγραμμα στηρίζει για 49η χρονιά νέες και νέους για να 
πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 
σε πανεπιστήμιο της επιλογής τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Μποδοσάκη απονέμει περίπου 60 υπο-
τροφίες σε νέους από όλη την Ελλάδα για μεταπτυχιακές και δι-
δακτορικές σπουδές. Έχει προσφέρει, από το 1972 έως σήμερα, 
περισσότερες από 2.500 υποτροφίες.
Οι υποτροφίες αφορούν το κόστος των διδάκτρων του πανεπι-

στημίου και το κόστος διαβίωσης, για σπουδές πλήρους φοίτη-
σης σε κάποιον από τους ακόλουθους επιστημονικούς κλάδους: 
Βιολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 
Περιβαλλοντικών Επιστημών, Γεωπονίας, Μαθηματικών, 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, 
Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονό-
μων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & 
Πολεοδομίας, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων και Ναυ-
πηγών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλ-

λείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών 
Πόρων και Επιστήμης Υλικών.
Για την επιλογή των νέων υποτρόφων το Ίδρυμα σταθμίζει τις 
εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις και την προσωπικότητα των 
υποψηφίων, σε συνδυασμό με την οικονομική τους δυνατότη-
τα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Φεβρου-
αρίου 2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην ειδική 
πλατφόρμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη, μέσω της ιστοσελίδας 
www.bodossaki.gr. 

Στην τελική τετράδα υποψηφίων για το Society Medal, διεθνές 
βραβείο που απονέμεται φέτος για πρώτη φορά από το British 
Computer Society βρίσκεται και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρει το ΑΠΕ. Πρόκειται 
για διάκριση που απονέμεται σε πρόσωπο που έχει καταφέρει 
να βελτιώσει την κοινωνία μέσω της τεχνολογίας. Η ανακοίνω-
ση του ονόματος του τελικού νικητή αναμένεται στις επόμενες 
ημέρες.
Να αναφέρουμε ότι το British Computer Society (BCS) ιδρύθηκε 
το 1956 και αντιπροσωπεύει τους εργαζομένους στον ευρύτερο 

χώρο της πληροφορικής και ICT στο Ηνωμένο Βασίλειο ,αλλά 
και διεθνώς. Το BCS έχει πάνω από 82.000 μέλη παγκοσμίως 
σε περισσότερες από 151 χώρες. Το BCS αυτή τη στιγμή έχει 45 
περιφερειακά παραρτήματα στο ΗΒ, 16 διεθνή και πάνω από 
50 εξειδικευμένα group. Ενδεικτικά, έχει διεθνή παρουσία στο 
Χονγκ Κονγκ, τις ΗΠΑ, την Ελλάδα, το Βέλγιο, τον Καναδά κ.α.
Όσον αφορά στο Society Medal, το οποίο απονέμεται για πρώτη 
φορά φέτος, απονέμεται σε ταλαντούχα άτομα τα οποία έχουν 
καταφέρει να βελτιώσουν την κοινωνία μέσω της τεχνολογίας. 
Η δυνατότητα πρότασης είναι ανοιχτή στο κοινό και στα μέλη 

της BCS και οι προτάσεις είναι παγκόσμιες.
Φέτος, οι τέσσερις φιναλίστ για το Society Award είναι:
- Elizabeth Denham, η ICO του ΗΒ
- Professor Margaret Ross, Ομότιμος Καθηγητής Ποιότητας Λο-
γισμικού στο Πανεπιστήμιο Southampton Solent 
- Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Professor Carsten Maple, Καθηγητής Μηχανικής συστημάτων 
στον κυβερνοχώρο στο Πανεπιστήμιο Warwick
Οι τέσσερις φιναλίστ θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή 
του Society Medal η οποία και θα αποφασίσει για τον νικητή.

ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ DIgIseC ΣΤΑ WITsA gloBAl ICT eXCelleNCe AWArDs ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΣΕΠΕ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 
Για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

Ο Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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Λύσεις στα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί τις τελευταίες 
ημέρες, αναφορικά με φορολογικά, ασφαλιστικά, εργατικά 
και οικονομικά θέματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι λογιστές- 
φοροτεχνικοί, στην καθημερινότητά τους με τις υπηρεσίες του 
Δημοσίου, επιχειρεί να δώσει το Οικονομικό Επιμελητήριο της 
Ελλάδας, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Για το σκοπό αυτό, ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλ-
λιας, απέστειλε επιστολή στους υπουργούς Οικονομικών 
Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, Εργασίας 
Γιάννη Βρούτση, στον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο και στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή, με την οποία καταθέτει επτά 
προτάσεις- λύσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα. Αυτές, 
όπως καταγράφονται σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου, 
είναι οι εξής:
1. Υποβολή δηλώσεων αναστολής
Να ανοίξει η πλατφόρμα εκ νέου και να παραμείνει ανοικτή 
για υποβολή νέων δηλώσεων ή διορθώσεων μέχρι τις 7 
Δεκεμβρίου 2020, δεδομένου ότι ήταν ανοιχτή μόνο για μία 
εβδομάδα, ενώ για τις δηλώσεις των αναστολών για τους 
προηγούμενους μήνες η πλατφόρμα ήταν ανοιχτή από 10 έως 
25 του τρέχοντος μήνα. Έτσι, πολλοί λογιστές - φοροτεχνικοί 
δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τις δηλώσεις, διότι τα περισσό-
τερα γραφεία υπολειτουργούν και κάποια έκλεισαν λόγω της 
πανδημίας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μην λάβουν οι 
εργαζόμενοι την ειδική αποζημίωση που δικαιούνται.
Η ίδια ημερομηνία να ισχύσει και για νέες δηλώσεις ή ορθές 
επαναλήψεις των δηλώσεων αναστολής Αυγούστου- Σεπτεμ-
βρίου- Οκτωβρίου με οδηγίες σαφείς για την καταχώρηση 
των διορθώσεων, για όσες επιχειρήσεις έχουν έδρα σε Περι-

φερειακές Ενότητες, που είχαν κηρυχθεί σε επίπεδο 4.    
2. Παρατάσεις Δηλώσεων
* Της προθεσμίας για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληρο-
φοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχι-
κών ή τροποποιητικών και μισθώσεων, οι οποίες είχαν συνα-
φθεί πριν την 01.01.2014, που λήγει με νεότερη απόφαση την 
31η Δεκεμβρίου 2020, μέχρι την ημερομηνία ανοίγματος της 
εφαρμογής για τις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2020.
* Της υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο 
πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέχρι την 31-12-2020.
* Της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώ-
βριο έως την 7-12-2020.    
3. Πρόσβαση στις ΔΟΥ
Η εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με την εξυπηρέ-
τηση του κοινού μόνο με ραντεβού, ίσως δεν έχει κοινοποι-
ηθεί σε όλες τις ΔΟΥ ή δεν την ακολουθούν οι υπάλληλοι, 
δεδομένου ότι το θέμα της πρόσβασης των λογιστών - φο-
ροτεχνικών στις ΔΟΥ είναι καθημερινό και είναι πολλές οι δια-
μαρτυρίες που δεχόμαστε για τη μη εξυπηρέτησή τους.
Ζητείται η παρέμβαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την άμεση 
γνωστοποίηση της εγκυκλίου σε όλες τις ΔΟΥ.    
4. Έγκριση αδειών λόγω covid-19
Να δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την μη 
έγκριση των αδειών λόγω covid-19 κατόπιν μοριακού ελέγ-
χου, που δίνουν οι γιατροί οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με 
τον ΕΦΚΑ στους εργαζόμενους και δεν αναγνωρίζεται από 
τους ελεγκτές του ΕΦΚΑ. Δημιουργείται πρόβλημα με την 
πληρωμή της ασθένειας τους και την αποτύπωση των σχετι-
κών υποχρεωτικών δηλώσεων (ΑΠΔ).    
5. Διορθώσεις λαθών στα στοιχεία δηλώσεων για 

οικονομική ενίσχυση
Οι πλατφόρμες των δηλώσεων για οικονομική ενίσχυση 
(όπως αποζημίωση ειδικού σκοπού, επιστρεπτέα προκα-
ταβολή, επιδότηση ενοικίου κλπ) να παραμείνουν ανοιχτές 
για διορθώσεις σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς 
παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις και λόγω των γνωστών 
τεχνικών δυσκολιών που προέκυψαν από τη λειτουργία των 
σχετικών εφαρμογών οι δικαιούχοι μέχρι σήμερα να μην 
έχουν λάβει την αντίστοιχη ενίσχυση.    
6. Δηλώσεις αναστολών εργοδοτών και εργαζομέ-
νων
Προτείνεται το άνοιγμα εκ νέου της πλατφόρμας για τις δη-
λώσεις των αναστολών εργοδοτών και εργαζομένων μηνών 
Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020 μέχρι 
31/12/2020, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για διορθώσεις ή 
συμπληρώσεις. 
Σχετικά με τις δηλώσεις αναστολής του Νοεμβρίου 2020 και 
των επόμενων μηνών προτείνεται η τήρηση της προβλεπό-
μενης προθεσμίας για την υποβολή, με το άνοιγμα της πλατ-
φόρμας εν συνεχεία για ορθές επαναλήψεις μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας.     
7. Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4
Προτείνεται να παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υπο-
βολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επιστρεπτέα Προκατα-
βολή 4 μέχρι τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης του 
επόμενου κύκλου Επιστρεπτέας Προκαταβολής και επιπλέον 
τα έσοδα να μπορούν να καταχωρηθούν στο τέλος του επό-
μενου μήνα αντί της 10ης του επόμενου μήνα.

Τον ρόλο της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
αλλά και ευρύτερα αναμένεται ν’ αναδείξουν οι ομιλίες διακε-
κριμένων επιστημόνων στο 7ο Technology Forum, που φέτος 
διοργανώνεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, προσαρμοσμένο 
στις συνθήκες της πανδημίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, αύριο (Τρίτη 1 Δεκεμβρίου), από τις 10 το 
πρωί έως τις 6 το απόγευμα, διακεκριμένα στελέχη της Silicon 
Valley και διαπρεπείς επιστήμονες διεθνούς επιπέδου, προερ-
χόμενοι από κορυφαία πανεπιστήμια όπως το MIT και εταιρεί-
ες κολοσσούς όπως η Amazon και το Facebook θα μιλήσουν 
για καίρια τεχνολογικά ζητήματα, όπως: η εξ αποστάσεως ερ-
γασία, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία και οι προκλήσεις 

της νέας εποχής, τα Big Data (Μεγάλα Δεδομένα) καθώς και η 
εφαρμογή τους στις έξυπνες πόλεις και στους τομείς της ενέρ-
γειας, της υγείας, της εκπαίδευσης.
Τέσσερις επιστήμονες που διαπρέπουν σε διεθνές επίπεδο εί-
ναι οι key note speakers του συνεδρίου και και συγκεκριμένα 
οι: Μιχάλης Μπλέτσας, ερευνητής και διευθυντής πληροφο-
ρικής του Media Lab του MIT, Τίμος Σελλής, διευθυντής του 
Τμήματος Data Science Research στο Swinburne University 
of Technology, Ηλίας Χάντζος, Global Privacy και Head of 
Europe, Middle East & Africa (EMEA) EMEA Government 
Affairs της Broadcom και Παναγιώτης Φιλιμής, ιδρυτής και 
CEO της Εταιρείας CyRIC (Κυπριακό Κέντρο Έρευνας και Και-
νοτομίας).

Την εκδήλωση, που διοργανώνεται με τη σύμπραξη 24 φο-
ρέων από τον εκπαιδευτικό και τον επιχειρηματικό κόσμο, 
θα ανοίξει ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστος 
Δήμας.
Τη δεύτερη μέρα του forum θα πραγματοποιηθούν Virtual 
Β2Β συναντήσεις, που έχουν ως στόχο την προώθηση συ-
νεργιών μεταξύ επιχειρήσεων, οργανισμών, πανεπιστημίων 
και άλλων φορέων σε διεθνές επίπεδο. Οι συμμετοχές έχουν 
ξεπεράσει ήδη τις 142 από 28 χώρες.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φόρουμ είναι διαθέ-
σιμες στη σελίδα: https://technology-forum.eu/

ΕΠΤΑ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΣΤΟ 7Ο TeChNology ForuM
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«Τα ΕΛΤΑ γυρίζουν σελίδα και συνεχίζουν να επιτελούν το 
έργο τους», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση τα υπουργεία 
Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που προχω-
ρούν, από κοινού με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και 
Περιουσίας (Υπερταμείο), και στην αύξηση του μετοχικού κε-
φαλαίου των Ελληνικών Ταχυδρομείων κατά 100 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κεντρικός σκοπός του σχεδί-
ου, είναι η εταιρεία να διασφαλίσει και να ενδυναμώσει τον 
κοινωνικό της ρόλο ως φορέα της καθολικής ταχυδρομικής 
υπηρεσίας και ταυτόχρονα να βελτιώσει την αποδοτικότητά 
της. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου είναι: 
* ο εξορθολογισμός του μισθολογικού κόστους, με έμφαση 
στην υλοποίηση σχεδίου εθελουσίας εξόδου εργαζομένων, 
* ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας, με αναβάθμιση 

συστημάτων, αυτοματοποίηση κέντρων διαλογής και παρο-
χή καλύτερων και περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών προς 
τους πολίτες, 
* η αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της εταιρείας για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσί-
ας, σε συνδυασμό με αλλαγές στο μοντέλο εξυπηρέτησης της 
αλληλογραφίας, 
* η ανάπτυξη νέας πολιτικής προμηθειών και η καλλιέργεια 
μιας νέας εταιρικής κουλτούρας, με την αναβάθμιση των δεξι-
οτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. 
Για την υλοποίηση του σχεδίου, δρομολογείται αύξηση μετο-
χικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» 
ύψους 100 εκατ. ευρώ, στην οποία θα συμμετάσχει το Υπερ-
ταμείο. Ταυτόχρονα, προς τον σκοπό της διασφάλισης της 

αδιάλειπτης παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, 
δρομολογείται η απόδοση στα ΕΛΤΑ του πλήρους ανταλλάγ-
ματος από τη σύμβαση μεταξύ αυτών και του ελληνικού δη-
μοσίου για τα έτη 2013- 2020, όπως αυτό υπολογίζεται από 
την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ) σε ετήσια βάση.
«Η λύση που επιλέχθηκε επιφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος 
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, με το ελάχιστο δυνατό 
κόστος για τους φορολογούμενους. Υιοθετεί δε, τις αρχές 
μετασχηματισμού που ακολούθησαν την τελευταία δεκαετία 
όλες οι χώρες της Ευρώπης αναφορικά με τις ταχυδρομικές 
υπηρεσίες τους», καταλήγει η κοινή ανακοίνωση των δύο 
υπουργείων.

Μεγάλη αύξηση στις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων από Έλ-
ληνες καταναλωτές σημειώθηκε την εβδομάδα που πέρασε με 
αποκορύφωση την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου (Black Friday).
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A), 
κατέγραψε την εντυπωσιακή άνοδο 154,9% στην αξία των 
online αγορών για την εβδομάδα Σάββατο 21 έως Παρα-
σκευή 27 Νοεμβρίου σε σχέση με τον μέσο όρο των προη-
γούμενων 8 εβδομάδων του 2020 (μέσα Σεπτέμβρη- μέσα 
Νοέμβρη 2020).
Μάλιστα, υπήρξε έντονη αγοραστική τάση των καταναλω-
τών η οποία οδήγησε στο να καταγραφεί 43,6% μεγαλύτερος 
τζίρος στην φετινή Black Friday σε σχέση με την περυσινή και 
73,5% μεγαλύτερος τζίρος σε επίπεδο εβδομάδας, γεγονός 

που δικαιολογείται απόλυτα με το ότι τα φυσικά καταστήματα 
ήταν κλειστά τον Νοέμβριο λόγω του lockdown.
Ταυτόχρονα, φέτος καταγράφηκε και ιδιαίτερα υψηλή αύξη-
ση επισκεψιμότητας κατά 78,1% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή εβδομάδα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων των μη-
χανών σύγκρισης τιμών, καθότι οι καταναλωτές αναζητού-
σαν σε αυτές τις καλύτερες εκπτώσεις, οι οποίες ακούμπησαν 
και το 79% σε κατηγορίες τεχνολογίας, ειδών σπιτιού, μόδας, 
ψυχαγωγίας & αθλητισμού, υγείας και ομορφιάς, παιδικών & 
βρεφικών ειδών, αυτοκίνησης & μοτοκίνησης και επαγγελμα-
τικών ειδών.
Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε από τον GR.EC.A. σε συνεργασία 
με τις μηχανές σύγκρισης τιμών BestPrice & Skroutz και την 

ομάδα eMarket Intelligence της Convert Group.
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από 6.603 eshops με τα οποία συνερ-
γάζεται το Skroutz και από 2.529 eshops με τα οποία συνερ-
γάζεται το BestPrice.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Μαΐου της 
διοίκησης του GR.EC.A., οι οποίες περιλαμβάνονται στην 
ετήσια έκθεση του eCommerce Europe, το 2020 η αξία των 
online αγορών προϊόντων και υπηρεσιών από Έλληνες κα-
ταναλωτές σε ελληνικά και διεθνή e-shops θα παρουσιάσει 
ρυθμό ανάπτυξης 42,7% και θα προσεγγίσει σε συνολική αξία 
τα 10,7 δισ. ευρώ.

Η Renault ανακοίνωσε την αναβάθμιση του εργοστασίου 
της στη Flins, προκειμένου να δημιουργηθεί το λεγόμενο Re-
FACTORY, το πρώτο ευρωπαϊκό εργοστάσιο κυκλικής οικονο-
μίας, που είναι αφιερωμένο στην κινητικότητα και στόχο έχει 
το αρνητικό ισοζύγιο εκπομπών CO2 μέχρι το 2030.

Μέσα από αυτό το πλάνο η Renault θα επωφεληθεί από μία 
ταχέως αναπτυσσόμενη πηγή εσόδων, προσδιορίζοντας 
από την αρχή το βιομηχανικό της αποτύπωμα στη Γαλλία. 
Το Re-FACTORY θα φιλοξενήσει τις εργασίες ανακαίνισης και 
του εργοστασίου στο Choisy le Roi, ενώ παράλληλα οι εργα-

ζόμενοι στα δύο εργοστάσια θα μετάσχουν σε υποστηρικτικές 
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προκειμένου να εξελίξουν 
τις δεξιότητές τους. Το πλάνο προβλέπει την απασχόληση πε-
ρισσοτέρων των 3.000 ανθρώπων μέχρι το 2030.

Αύξηση 9,4% σημείωσαν –αναφέρει το ΑΠΕ- τα οδικά τρο-
χαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και 
προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, τον 

Σεπτέμβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2019, και ανήλθαν σε 1.003 τον αριθμό.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφη-

καν 71 νεκροί (αύξηση 1,4%), 59 βαριά τραυματίες (αύξηση 
6,2%) και 1.104 ελαφρά τραυματίες (δεν παρατηρείται μετα-
βολή).

ΤΑ ΕΛΤΑ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΣΕΛΙΔΑ. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ BlACK WeeK/FrIDAy ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ 
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ gr.eC.A

Η reNAulT ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ FlINs ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΣΤΑΤ: ΑΥΞΗΣΗ 9,4% ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΦΕΤΟΣ
Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019  
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Tην απόφαση εκταμίευσης του τέταρτου πακέτου μέ-
τρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού 
ύψους 767 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε χθες το Eurogroup.
«To Eurogroup συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας με 
την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τις μακροοι-
κονομικές προοπτικές της, με βάση την όγδοη έκθεση 
ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιεύθηκε στις 18 Νοεμ-
βρίου» αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε.
Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η πανδημία όπως 
και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κοινωνικές 
και οικονομικές συνέπειες και στην Ελλάδα γεγονός που 

σύμφωνα με την φθινοπωρινή πρόβλεψη της Επιτρο-
πής έχει ως συνέπεια μια συρρίκνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας το 2020, το 2021 προβλέπεται μερική 
ανάκαμψη. «Συγχαίρουμε τις ελληνικές αρχές για το με-
γάλο πακέτο έγκαιρων, στοχευμένων και προσωρινών 
μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για να 
μετριάσουν το αποτέλεσμα της πανδημίας στις επιχειρή-
σεις, τους εργαζομένους και τον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης» αναφέρεται στην ανακοίνωση και συμπλη-
ρώνεται ότι «σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup χαιρετί-
ζει την εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 

ότι λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που 
προκαλούνται από την πανδημία, η Ελλάδα έχει λάβει 
τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις συγκεκριμένες 
μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις και ότι υπάρχουν οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιβεβαιωθεί η εκτα-
μίευση της τέταρτης δόσης».
«Αυτά είναι υπέροχα νέα για την Ελλάδα και για ολόκλη-
ρη την ευρωζώνη. Αντικατοπτρίζουν τη σκληρή δου-
λειά και τα καλά αποτελέσματα που πέτυχε η Ελλάδα» 
ανέφερε με ανάρτησή του στο τουίτερ ο πρόεδρος του 
Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου.

Η εξυπηρέτηση του ελληνικού δημόσιου χρέους παρα-
μένει επαρκής σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις του Εκτελεστικού Συμβούλιου του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο δημοσιοποίησε 
τη Δευτέρα την δεύτερη έκθεση για τη μεταμνημονιακή 
παρακολούθηση της χώρας μας. Παρόλα αυτά, όμως, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ, εκφράζεται η εκτίμηση ότι η με-
σοπρόθεσμη ικανότητα αποπληρωμής θα μπορούσε 
να επηρεαστεί από ορισμένους παράγοντες που σχετί-
ζονται με την πανδημία. 
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «το δημόσιο χρέος της 
Ελλάδας παραμένει βιώσιμο μεσοπρόθεσμα με την αύ-
ξηση της ευπάθειας του χρέους που προκαλείται από 
την πανδημία να μετριάζεται σε μεγάλο βαθμό από το 
αρκετά μεγάλο χρηματικό αποθεματικό που διαθέτει 
η Ελλάδα και τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης, που θα συμβάλουν στην επαρκή ικανότη-
τα αποπληρωμής του χρέους». 
Επιπλέον, σημειώνεται ότι η πανδημία φρέναρε τη 
μέτρια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, 
αναγνωρίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε 
στην έγκαιρη λήψη περιοριστικών μέτρων, τα οποία 
βοήθησαν στο να περιοριστεί η εξάπλωση στο αρχικό 
στάδιο της επιδημίας. Όπως μάλιστα αναφέρεται, το 
ελληνικό ΑΕΠ περιορίστηκε κατά 7,9% το πρώτο εξά-
μηνο του 2020, όταν την ίδια περίοδο ο μέσος όρος της 
απώλειας του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη ήταν 9%. 
Η έκθεση υπολογίζει μια απότομη συρρίκνωση της 

οικονομίας εντός του 2020 και στη συνέχεια μια στα-
διακή ανάκαμψη, η οποία αποδίδεται:
στις επενδύσεις που συνδέονται με τις ιδιωτικοποιήσεις 
στις πρώτες δόσεις επιχορηγήσεων από το πρόγραμμα 
ανάκαμψης της ΕΕ 
στις υψηλότερες εξαγωγές αγαθών
στην άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης
Αναφορικά με τους κινδύνους, η έκθεση εστιάζει στην 
αβεβαιότητα που δημιουργεί η πανδημία και στο πως 
αυτή θα επηρεάσει βασικούς τομείς της οικονομικής 
δραστηριότητας. Για παράδειγμα, το ενδεχόμενο μιας 
παρατεταμένης πανδημίας που θα επηρεάσει αρνητικά 
την ανάκαμψη του τουρισμού καταγράφεται ως ένας 
βασικός κίνδυνος. 
Από την πλευρά τους, οι εκτελεστικοί διευθυντές του 
ΔΝΤ ενστερνίστηκαν τα αποτελέσματα της έκθεσης 
και εκφράστηκαν θετικά για τον τρόπο με τον οποίο οι 
ελληνικές αρχές διαχειρίστηκαν την πανδημία, σημει-
ώνοντας ότι η ελληνική απάντηση ήταν ταχεία, αρκετά 
μεγάλη και κατάλληλα στοχευμένη για να βοηθήσει 
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν. 
Επιπλέον, συνέστησαν τη συνέχιση της στοχευμένης 
δημοσιονομικής χαλάρωσης και την καλή χρήση του 
δημοσιονομικού χώρου, η οποία μπορεί να διασφα-
λίσει συγχρόνως τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του 
χρέους. 
Σε αυτό το πλαίσιο, καλωσόρισαν την αναμενόμενη 
στήριξη που θα έλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανά-

καμψης, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρξει απο-
τελεσματική χρήση αυτών των πόρων. Επιπλέον, οι 
εκτελεστικοί διευθυντές τόνισαν τη σημασία της στο-
χευμένης κοινωνικής στήριξης και της ενίσχυσης της 
υλοποίησης των δημοσίων επενδύσεων. 
Σχετικά με το χρέος, οι εκτελεστικοί διευθυντές κινήθη-
καν στην ίδια γραμμή με την έκθεση, αναγνωρίζοντας 
ότι η βιωσιμότητα παραμένει επαρκής σε μεσοπρό-
θεσμο επίπεδο. Αναγνώρισαν, όμως, ότι ενδέχεται να 
υπάρξουν παρενέργειες στη περίπτωση που επιβε-
βαιωθούν τα δυσμενέστερα σενάρια για τη πανδημία. 
Υπό αυτό το πρίσμα, εξέφρασαν την εκτίμηση ότι οι 
αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις σε συνδυασμό με τη δη-
μοσιονομική σύνεση και τη συνεχή στήριξη από την ΕΕ 
θα αποτελέσουν βασικούς παράγοντες που θα εξασφα-
λίσουν τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση του χρέους. 
Αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα, οι Διευθυντές του 
ΔΝΤ συνέστησαν μια ολιστική προσέγγιση για τη δια-
χείριση των καταγεγραμμένων αδυναμιών, λέγοντας 
ότι η σωστή υλοποίηση του νέου πτωχευτικού κώδικα 
θα συμβάλει στη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης. 
Τέλος, εκτίμησαν ότι θα πρέπει να υπάρξουν νέες λύ-
σεις για τους οφειλέτες που βρίσκονται σε κίνδυνο, οι 
οποίες θα αντικαταστήσουν τα μέτρα που είχαν ληφθεί 
για να περιοριστούν οι κραδασμοί που είχε δημιουρ-
γήσει η πανδημία στις τράπεζες. 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ eurogrouP ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 4ΗΣ ΔΟΣΗΣ:
«Αυτά είναι υπέροχα νέα για την Ελλάδα και για ολόκληρη την ευρωζώνη. Αντικατοπτρίζουν τη σκληρή δουλειά και τα καλά 
αποτελέσματα που πέτυχε η Ελλάδα»

 ΔΝΤ: Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΠΙΠΕΔΟ





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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ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

 TA NeA
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-9-22-35                                           01/12/2020

Με έναν ηλεκτρονικό φάκελο, λίγα κλικ στον υπολογιστή 
από τον συμβολαιογράφο, χωρίς καμία επίσκεψη στην 
Εφορία και σε χρόνο-εξπρές θα κλείνουν οι φορολογού-
μενοι τις υποθέσεις τους που αφορούν μεταβιβάσεις ακι-
νήτων, δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές.
Το σχέδιο με τις ανατροπές στις μεταβιβάσεις ακινήτων θα 
αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τον ερχόμενο Μάρτιο με τον 
ηλεκτρονικό φάκελο που θα δημιουργηθεί για κάθε με-
ταβίβαση ακινήτου. Μέχρι το καλοκαίρι και μόλις τεθούν 
σε εφαρμογή οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων οι 
οποίες αναμένεται να φέρουν επιβαρύνσεις σε ιδιοκτήτες 
σε αρκετές περιοχές της χώρας, θα ενεργοποιηθεί η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα για την e-υποβολή όλων των δη-
λώσεων φορολογίας κεφαλαίου στο σύστημα Taxisnet. 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό όλες οι μεταβιβάσεις ακινή-
των θα ξεκινούν και θα ολοκληρώνονται στο γραφείο του 
συμβολαιογράφου χωρίς ταλαιπωρία και χαρτούρα.
Σήμερα οι φορολογούμενοι αντιμετωπίζουν έναν γολγο-
θά ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων για μια μεταβίβαση 
ακινήτου και όπως δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο Γιώργος Ρού-
σκας, πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθη-
νών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου «οι δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουμε στις συναλλαγές μας με τις ΔΟΥ είναι 
πολύ μεγάλες, ειδικά με τις ΔΟΥ στα μεγάλα αστικά κέντρα 
είναι εξαιρετικά δυσχερείς. Οι λίγοι υπάλληλοι καταβάλ-
λουν μεγάλη προσπάθεια αλλά οι συναλλασσόμενοι δεν 
εξυπηρετούνται».
Η ΑΑΔΕ προσπάθησε να δώσει λύση στο σχετικό πρό-
βλημα με τη θέσπιση μιας διαδικασίας ταχυδρομικές και 
ηλεκτρονικής αποστολής των δηλώσεων και των δικαιο-
λογητικών που, όπως σημειώνουν οι συμβολαιογράφοι, 
μπορεί να βοήθησε την κατάσταση αλλά δεν αντιμετώπισε 
το πρόβλημα. Εξακολουθούν οι καθυστερήσεις, αφού για 
να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του φακέλου και να ενημε-
ρωθεί ο φορολογούμενος για το τελικό ποσό του φόρου 
μπορεί να περάσουν και δυο μήνες.
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ. Με τις αλλαγές που προωθούνται από το επό-
μενο έτος οι μεταβιβάσεις ακινήτων περνούν στην ψηφια-
κή εποχή, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει:
-Τον Μάρτιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα που στήνεται από το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης για τον ηλεκτρονικό φάκελο μεταβίβα-
σης ακινήτου. Δεκάδες δικαιολογητικά, πιστοποιητικά 

και έγγραφα που απαιτούνται σήμερα για μια μεταβίβαση 
ακινήτου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΑΑΔΕ, 
Κτηματολόγιο, Τεχνικό Επιμελητήριο, δήμους, ΕΦΚΑ) θα 
συλλέγονται ηλεκτρονικά και θα καταχωρίζονται στον 
φάκελο του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί. Η 
συλλογή των εγγράφων και πιστοποιητικών θα γίνεται 
από τον συμβολαιογράφο τον οποίο θα εξουσιοδοτούν οι 
συμβαλλόμενοι.
Ο συμβολαιογράφος με τους προσωπικούς του κωδικούς 
πρόσβασης θα μπαίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και 
θα υποβάλλει αίτημα σε κάθε φορέα για την ηλεκτρο-
νική χορήγηση των απαραίτητων πιστοποιητικών και 
εγγράφων. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα φαίνεται η 
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και με τον τρόπο 
αυτόν, όπως αναφέρει ο Γιώργος Ρούσκας, θα εξακριβώ-
νεται αυτόματα αν και πού υπάρχει καθυστέρηση στη δι-
αδικασία. Η ηλεκτρονική συλλογή των δικαιολογητικών, 
εγγράφων και πιστοποιητικών θα απαλλάξει τους φορο-
λογουμένους από τις επισκέψεις και ης ουρές σε Εφορία, 
δήμους, Πολεοδομία για τη χορήγηση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών και εγγράφων. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι σήμερα απαιτούνται τουλάχιστον 20 δικαιολογητικά 
για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, αφού 
το συμβόλαιο θα πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική 
ενημερότητα, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικό για μη 
οφειλή προς ΟΤΑ, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, 
βεβαίωση πολιτικού μηχανικού περί πολεοδομικής νομι-
μότητας, πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή, κ.λπ.
-Με την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών οι 
οποίες θα προκαλέσουν ντόμινο αυξήσεων σε φόρους και 
τέλη στις περιοχές που οι τιμές ζώνης θα κάνουν άλμα, 
θα τεθεί σε εφαρμογή η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την 
ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας 
μεταβιβάσεων ακινήτων, καθώς και των δηλώσεων φο-
ρολογίας δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών. 
Κάθε δήλωση θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται ηλε-
κτρονικά, στο σύστημα Taxisnet. Στη συνέχεια θα γίνεται 
ηλεκτρονικά ο έλεγχος των στοιχείων, θα βεβαιώνεται 
ο φόρος και θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής (ΤΟ) για 
την καταβολή του από τον φορολογούμενο. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, όπως σημειώνει ο Γιώργος Ρούσκας, «ο συμβο-
λαιογράφος ευθύνεται για τον έλεγχο των εγγράφων που 
αφορούν τη μεταβίβαση και το υπουργείο Οικονομικών 
για τον υπολογισμό της αξίας και τον προσδιορισμό του 
φόρου. Ξεκάθαρα πράγματα για να μπορέσουμε να δου-
λέψουμε όλοι».
Με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 
κεφαλαίου θα ενεργοποιηθούν και οι διατάξεις που έχουν 
ανασταλεί και προβλέπουν: 

-Αύξηση από έξι σε εννέα μήνες της προθεσμίας υποβολής 
αρχικών ή νέων δηλώσεων φόρου κληρονομιών, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο κληρονόμος απεβίωσε στην ημεδαπή.
-Τροποποίηση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων 
φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων για περιοχές στις 
οποίες δεν ισχύει αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού 
της φορολογητέας αξίας.
- Ανηφορίζουν οι τιμές νεόδμητων διαμερισμάτων 
Την ανιούσα έχουν πάρει οι τιμές ακινήτων, ειδικά στα 
νέα διαμερίσματα, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 3,2% το 
τρίτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περί-
οδο του 2019, παίρνοντας τη σκυτάλη από το πρώτο και 
το δεύτερο τρίμηνο, όταν η αύξηση ήταν 6,5% και 4,1% 
αντίστοιχα, ενώ για όλο το 2019 οι τιμές αυξήθηκαν με 
μέσο ετήσιο ρυθμό 7,2%. Η τάση αυτή εξηγείται, σύμ-
φωνα με παράγοντες της αγοράς, κυρίως επειδή υπήρχαν 
προσύμφωνα τους προηγούμενους μήνες και, από την 
άλλη, οι ζητούμενες τιμές πώλησης ειδικά στα νεόδμητα 
θεωρούνται λογικές εξαιτίας του μικρού αριθμού διαθέσι-
μων διαμερισμάτων.
Εν μέσω πανδημίας λοιπόν οι τιμές στα νέα διαμερίσματα 
(ηλικίας έως 5 ετών) συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία 
και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος καταδεικνύουν 
αύξηση 4,2% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2019, ενώ για τα «παλαιό» (ηλικίας άνω των 
5 ετών) η αύξηση ήταν 2,6%. Για το 2019 ο μέσος ετήσιος 
ρυθμός αύξησης των τιμών για τα «νέα» και τα «παλαιό» 
διαμερίσματα ήταν 7,7% και 6,9% αντίστοιχα.
Ενδιαφέρον έχει η ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγρα-
φική περιοχή, κατά την οποία προκύπτει ότι οι τιμές των 
διαμερισμάτων το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκαν κατά 5,6% 
στην Αθήνα, 4,3% στη Θεσσαλονίκη και 1,5% στις λοιπές 
περιοχές της χώρας, ενώ οριακή μείωση κατά 0,3% κα-
ταγράφηκε στις άλλες μεγάλες πόλεις. Με βάση τα αναθε-
ωρημένα στοιχεία, για το 2019 η αύξηση των τιμών των 
διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2018 
ήταν 10,5%, 6,9%, 4,5% και 3,7% αντίστοιχα.
Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το τρίτο 
τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυ-
ξημένες κατά 3,4% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 
2019, ενώ, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 
2019 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 7,4%.
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Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 h ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-5                                                        01/12/2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες το ελληνικό κα-
θεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 3,5 δισ. 
ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από 
την πανδημία του κορονοϊού.
Χθες έληξε η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσε-
ων λήψης της επιστρεπτέας προκαταβολής 4, με το εν-
διαφέρον των επιχειρήσεων να είναι ιδιαίτερα έντονο 
και τα ζητούμενα ποσά να έχουν υπερβεί το ποσό των 
2 δις. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο αρχικός προϋπολογι-
σμός της πρωτοβουλίας ήταν 1,2 δισ. ευρώ, αλλά με 
υπουργική απόφαση αναπροσαρμόστηκε στο ποσό 
του 1,8 δισ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα και 
τώρα, αναγκαστικά, θα αναπροσαρμοστεί εκ νέου στο 
τελικό ποσό, που θα προκόψει με βάση τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν μέχρι τα μεσάνυχτα.
Το υπουργείο Οικονομικών, με βάση τις δημοσιονο-
μικές δυνατότητες, αλλά και την πορεία της πανδημί-
ας, προετοιμάζει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, η 
οποία αντί του Δεκεμβρίου, όπως ήταν προγραμματι-
σμένη, θα μετατεθεί για τον Ιανουάριο, επειδή η μεγά-
λη ζήτηση για την Επιστρεπτέα No 4 απορρόφησε τα 
διαθέσιμα κονδύλια που επρόκειτο να διατεθούν έως 
το τέλος του 2020.
Η χθεσινή απόφαση βασίζεται στο προσωρινό πλαί-
σιο περί κρατικών ενισχύσεων που αποφασίστηκε με 
την εμφάνιση του κορονοϊού τον περασμένο Μάρτιο, 
το οποίο επιτρέπει την παράκαμψη των κοινοτικών 
κανόνων προκειμένου να αντιμετωπιστεί σοβαρή δι-
αταραχή της ευρωπαϊκής οικονομίας ή μεμονωμένων 
κρατώ-μελών.
Για την αντιμετώπιση αυτής της διαταραχής το προ-
σωρινό πλαίσιο προβλέπει πέντε είδη ενισχύσεων: 1) 
άμεσες επιχορηγήσεις, επιλεκτικά φορολογικά πλεο-
νεκτήματα και προκαταβολές, 2) κρατικές εγγυήσεις 
για τραπεζικά δάνεια επιχειρήσεων, 3) επιδοτούμενα 
δημόσια δάνεια σε επιχειρήσεις, 4) διασφαλίσεις για τις 
τράπεζες που διοχετεύουν τις κρατικές ενισχύσεις στην 
πραγματική οικονομία και 5) βραχυπρόθεσμη ασφάλι-
ση εξαγωγικών πιστώσεων. Σύμφωνα με την Επιτρο-
πή, το αρχικό καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών 
εγκρίθηκε στις 7 Απριλίου 2020, ενώ έγινε μια πρώτη 
τροποποίησή του στις 31 Ιουλίου. Ακολούθως η Ελλά-
δα κοινοποίησε τις ακόλουθες περαιτέρω τροποποιή-
σεις του καθεστώτος:

- παράταση της περιόδου για την οποία μπορεί να χο-
ρηγηθεί η ενίσχυση, δηλαδή από τον Μάρτιο έως τον 
Αύγουστο του 2020.
- ορισμένες τροποποιήσεις στις προϋποθέσεις επιλεξι-
μότητας των δικαιούχων.
- αύξηση του εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογι-
σμού του συστήματος, από 2 δισ. ευρώ σε 3,5 δισ. 
ευρώ,
Η Κομισιόν έκρινε και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 
σύστημα, όπως τροποποιήθηκε, παραμένει αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό για την αποκατάσταση σο-
βαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους-μέ-
λους, σύμφωνα με τη συνθήκη και τους όρους που 
καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο, και ως τέτοιο το 
ενέκρινε βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές 
ενισχύσεις.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το προσωρινό πλαίσιο που 
επρόκειτο να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, έχει πα-
ραταθεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021.
- Προς υποχρεωτικό κούρεμα ενοικίων και 
τον Δεκέμβριο 
Επέκταση της υποχρεωτικής μείωσης ενοικίων κατά 
40% και τον Δεκέμβριο για μεγάλο αριθμό μισθώσεων 
αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, καθώς όλα 
δείχνουν ότι το απαγορευτικό στη λειτουργία εκατο-
ντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και στην ελεύθερη 
κυκλοφορία εκατομμυρίων πολιτών, το οποίο επιβλή-
θηκε για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, 
θα παραταθεί και στον επόμενο μήνα.
Ήδη με τον ν. 4753/2020 που ψηφίστηκε πρόσφατα 
από τη Βουλή προβλέπεται η μείωση του ενοικίου Νο-
εμβρίου κατά 40% για επαγγελματικές μισθώσεις, στις 
οποίες ενοικιαστές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι 
επαγγελματίες που έχουν υποχρεωθεί να αναστείλουν 
τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους με κρατική εντο-
λή μέσα στον Νοέμβριο ή υφίστανται νέα σημαντική 
μείωση τζίρου, λόγω της εφαρμογής περιοριστικών 
μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών από τις αρχές 
Νοεμβρίου.
Συνολικά, δικαιούχοι των μειώσεων είναι επιχειρη-
ματίες που ασκούν 552 πληττόμενες επαγγελματικές 
δραστηριότητες. Επιπλέον, οι μειώσεις αφορούν και 
μισθώσεις κύριας κατοικίας, στις οποίες ενοικιαστές εί-
ναι μισθωτοί εργαζόμενοι στους πληττόμενους αυτούς 
επιχειρηματίες, των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί 
σε αναστολή.
Η υποχρεωτική μείωση ενοικίων Νοεμβρίου 2020 
κατά 40% ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις μισθώσε-
ων κατοικιών στις οποίες τα ενοίκια καταβάλλονται για 
τις στεγαστικές ανάγκες τέκνων που σπουδάζουν σε 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ μακριά από τον τόπο διαμονής των γονέων 

τους, εφόσον τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων 
είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και βρί-
σκεται σε αναστολή.
Ρυθμίσεις που θα προβλέπουν μείωση ενοικίων κατά 
40% για επαγγελματικές μισθώσεις πληττόμενων επι-
χειρήσεων, για μισθώσεις κύριας κατοικίας εργαζομέ-
νων στις επιχειρήσεις αυτές και για φοιτητική στέγη 
ενηλίκων τέκνων των εργαζομένων, καθώς επίσης 
και την καταβολή στους ιδιοκτήτες αποζημιώσεων 
ίσων με το 50% των εισοδηματικών απωλειών που θα 
υποστούν, αναμένεται να ψηφισθούν και να τεθούν σε 
ισχύ και για τον Δεκέμβριο.
Αποζημίωση ιδιοκτητών 
Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υπο-
χρεούνται να αποδεχθούν τη μείωση ενοικίων 40%, 
εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, έχουν το δικαίωμα να 
εισπράξουν αποζημιώσεις από το κράτος.
Τα ποσά των αποζημιώσεων αντιστοιχούν ουσιαστικά 
στο 20% των ποσών των κανονικών ενοικίων. Για να 
κατοχυρώσει το δικαίωμα είσπραξης της αποζημίωσης 
αυτής, κάθε ιδιοκτήτης που είναι φυσικό πρόσωπο θα 
πρέπει να κάνει τα εξής βήματα: Πρώτον, να υποβάλει 
στο ΤΑXlSnet «Δήλωση Covid», από την οποία θα πρέ-
πει να προκύπτει το ποσό απώλειας του μισθώματος. 
Η υποβολή της «Δήλωσης Covid» για τον Νοέμβριο θα 
πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2020, μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή διά της 
οποίας υποβάλλονται οι «Δηλώσεις Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης». Αντιστοίχως, για τον μήνα Δε-
κέμβριο η υποβολή της «Δήλωσης Covid» θα πρέπει να 
γίνει το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020, μέσα 
από την ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή.
Δεύτερον, να δηλώσει (αν δε το ‘χει κάνει ήδη) στο 
TAXISnet τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού 
στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό της αποζημί-
ωσης που θα κερδίσει.
Ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού αυτού πρέπει να είναι δηλω-
μένος στο TAXISnet και συγκεκριμένα στην εφαρμογή 
«Δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ», η οποία βρίσκεται 
στο μενού το οποίο εμφανίζεται μετά την είσοδο στο 
TAXISnet και μετά την επιλογή «Ο λογαριασμός μου».
Θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η εκκαθάριση των «Δη-
λώσεων  Covid» και στο τέλος η κατάθεση των ποσών 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών.


