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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2085 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
TEE: πρόσκληση σύνταξης καταλόγων μηχανικών -στελέχωση Επι-
τροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ)-Δασικών Χαρτών
Σελ 1 και 9
Πρόγραμμα δανειοδότησης για μικρές επιχειρήσεις 30.000-50.000 
ευρώ, με εγγύηση του Δημοσίου σε ποσοστό 90%, προανήγγειλε ο 
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ν. Παπαθανάσης
Σελ 3
Τρία νέα έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, προϋπο-
λογισμού 477 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ   
Σελ 4
Την άμεση καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ, ζητούν με 
επιστολή τους στον Κ. Χατζηδάκη, εννέα επιστημονικοί σύλλογοι 
της χώρας
Σελ 5 
Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση των Προσφυγικών του Καρέα 
Σελ 6 
Επαναλειτουργούν από σήμερα οι επιχειρήσεις
Σελ 7 
Άδ. Γεωργιάδης: Παραμένουν «πληττόμενες» οι επιχειρήσεις που θα 
ανοίξουν από Δευτέρα
Σελ 8 
«Πράσινο φως» για την δημιουργία χώρων αναψυχής στο Ελληνι-
κό, από το ΥΠΠΟΑ
Σελ 9 
Μπαράζ διεθνών διασυνδέσεων στη λίστα των «Έργων Κοινού Εν-
διαφέροντος» της ΕΕ που τέθηκε σε διαβούλευση
Σελ 10 
H Amazon Web Services ανοίγει γραφείο στην Ελλάδα   
Σελ 11 
Την ακλόνητη υποστήριξή τους στο παρόν Σχέδιο Ανάπλασης της 
ΔΕΘ εκφράζουν 19 αυτοδιοικητικοί και επιχειρηματικοί φορείς της 
Β. Ελλάδας
Σελ 12 
Χ. Σταϊκούρας: Ενδέχεται να παραταθούν οι αναστολές πληρωμών 
για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και μετά τον Απρίλιο, 
εάν δεν έχει επανέλθει η οικονομία
Σελ 13 
Πάνω από 75.000 ρυθμίσεις δανείων άνω των 2 δισ. σε χαρτοφυλά-
κια που έχουν μεταβιβαστεί 
Σελ 14 
Η ανάπτυξη του Σκορπιού δίνει ώθηση στην περιοχή, που ευελπιστεί 
να γίνει το ελληνικό «Μόντε Κάρλο»
Σελ 15 
Τι θα ισχύσει για τις Πανελλαδικές φέτος και το 2022
Σελ 16 
«Ξαναχτίζεται» η δημοτική αγορά των Χανίων 108 χρόνια μετά την 
ανέγερσή της
Σελ 17
Ζάκυνθος: Η αρχαιότερη βιβλιοθήκη της Ελλάδας ζωντανεύει ξανά
Σελ 18 
Covid-19: «Βουτιά» 60% της παγκόσμιας αεροπορικής κίνησης το 
2020 εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού
Σελ 19 
Το Λονδίνο ανακοίνωσε τα σχέδια του για τη διεξαγωγή της δια ζώ-
σης συνόδου της G7 τον Ιούνιο στο θέρετρο της Κορνουάλης
Σελ 20 
ΕΛΣΤΑΤ: Απώλειες της τάξης των 13,1 δισ. ευρώ είχαν το γ’ τρίμηνο 
πέρυσι, λόγω της πανδημίας, οι επιχειρήσεις της χώρας
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:

Το ΤΕΕ εξέδωσε ανακοίνωση- πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 
τη σύνταξη Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών του ΤΕΕ, 
η οποία απευθύνεται προς τις ειδικότητες: Αγρονόμοι Τοπο-
γράφοι Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί- για τη στελέχωση 
των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) των Δασικών 
Χαρτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το  άρθρο 18 
του Ν.3889/2010 (Α΄182) όπως ισχύει σήμερα και έχει τρο-
ποποιηθεί με το άρθρο 49 του Ν.4686/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και 
σύμφωνα με την αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25-09-2020 
Απόφαση ΥΠΕΝ(ΦΕΚ Β΄4367/2020), καλείται να συμμετέχει με 
Μηχανικούς  Τακτικά Μέλη του στη συγκρότηση των Επιτρο-
πών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) των Δασικών Χαρτών 
της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οι οποίες επίκειται 
να λειτουργήσουν άμεσα στο πλαίσιο ανάρτησης των  Δασικών 
Χαρτών.
Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση ΥΠΕΝ τα ειδικότερα προ-
σόντα των Μηχανικών - Ειδικότητας Αγρονόμοι Τοπογράφοι 
Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί - που θα στελεχώσουν τις 
ΕΠ.Ε.Α., καθορίζονται ως ακολούθως :
- Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία. 
- Μέλος ΤΕΕ με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμ-
ματος. 
- Γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
Οι Επιτροπές  αυτές θα είναι αμειβόμενες σύμφωνα με το άρθρο 
49 του Ν.4686/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/
ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.́  1106) με θέμα «Κα-
θορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των 
γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως 
ισχύει.»

Το ΤΕΕ θα συγκροτήσει σχετικό Κατάλογο ΕΠ.Ε.Α. για την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλους 
τους ενδιαφερόμενους των οποίων η Αίτηση γίνεται αποδεκτή 
και θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η 
οποία είναι αρμόδια για την Απόφαση Συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Α.  
Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη του ΤΕΕ, Διπλωματούχοι 
Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί, με 
δ/νση κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας εντός της γεωγραφι-
κής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  να 
υποβάλουν Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη 
του παραπάνω Καταλόγου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που 
ζητούνται σε  ειδικό ΕΝΤΥΠΟ. Με την Αίτησή τους οι ενδιαφε-
ρόμενοι δηλώνουν ότι πληρούν τα ειδικότερα προσόντα όπως 
αυτά καθορίζονται στην αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25-09-
2020 Απόφαση ΥΠΕΝ(ΦΕΚ Β΄4367/2020), και αποδέχονται τη 
δήλωση προστασίας προσωπικών τους δεδομένων στο πλαί-
σιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του ΤΕΕ με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νο-
μοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.
Διευκρινίζεται ότι, για την δυνατότητα συμμετοχής σε Επιτροπή 
ΕΠ.Ε.Α. θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με την Αίτηση και ΥΠΕΥ-
ΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί τήρησης των προβλεπομένων στο αρθρ. 
7 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚΑ΄45) σύμφωνα με ειδικό ΕΝΤΥΠΟ.  Τα 
ως άνω δύο (2) Έντυπα  θα υποβάλλονται στο  TEE για το Γρα-
φείο Εκπροσωπήσεων ως συνημμένο  σε ηλεκτρονική μορφή 
(αρχεία pdf) στο Email:  ekprosopisis@central.tee.gr Προθε-
σμία υποβολής :  μέχρι την Τετάρτη 20/1/2021. Τα έντυπα 
και αναλυτικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην επίσημη 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Web.tee.gr

Στα προγράμματα ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων ανα-
φέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπα-
θανάσης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. «Υπάρχει 
μια δέσμη μέτρων για τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή 
τρέχουν τρία προγράμματα, εκ των οποίων το ένα αφορά στις 
μικρές επιχειρήσεις, από 1 έως 10 άτομα, για να μπορέσουν να 
επενδύσουν. Το πρόγραμμα ανέρχεται στα 525 εκατ. ευρώ και 
η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων είναι ανοιχτή έως τις 
31 Μαρτίου. Πολύ σύντομα θα αναρτήσουμε τις αποφάσεις 
υπαγωγής 400 επενδυτικών σχεδίων, όπου εκεί υπάρχουν και 

πολύ μικρές επιχειρήσεις και μόλις προχθές είχαμε την υπαγωγή 
περίπου 120 τέτοιων επιχειρήσεων στον Αναπτυξιακό νόμο», 
δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Επιπλέον, προα-
νήγγειλε και το πρόγραμμα χορήγησης δανείων ύψους 30.000-
50.000 ευρώ, με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 
90%. «Λόγω της υψηλής εγγύησης, θα πάρουν χιλιάδες μικρές 
επιχειρήσεις αυτό το ποσό που το έχουν ανάγκη», σημείωσε. 
Αναλυτικά στη σελ 9 

TEE: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ (ΕΠΕΑ) -ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30.000-50.000 ΕΥΡΩ, 
ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 90% 
Προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ν. Παπαθανάσης

https://web.tee.gr/wp-content/uploads/EPEA-ATTIKIS-eponymo-onoma-AITISI-mixanikou-TEE-15012021.doc
https://web.tee.gr/
https://web.tee.gr/
https://web.tee.gr/eidisis/prosklisi-syntaxi-katalogoy-michanikon-stelechosi-epitropon-exetasis-antirriseon-epea-dasikon-charton-attikis/
https://web.tee.gr/eidisis/prosklisi-syntaxi-katalogoy-michanikon-stelechosi-epitropon-exetasis-antirriseon-epea-dasikon-charton-attikis/
https://web.tee.gr/eidisis/prosklisi-syntaxi-katalogoy-michanikon-stelechosi-epitropon-exetasis-antirriseon-epea-dasikon-charton-attikis/
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Η ethosEVENTS και η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων 
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του 
Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με το οικονομικό 
και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό 
και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ διοργανώνουν -στις 20 
Ιανουαρίου 2020 και για ένατη χρονιά- το Greek Exports 
Forum & Awards 2020, τη μεγάλη εκδήλωση για τους Έλ-
ληνες εξαγωγείς. 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται –όπως τονίζεται σε ανακοί-
νωση- σε μια εποχή που η ελληνική εξωστρέφεια αποτελεί 
την πλέον σημαντική διέξοδο για πολλές ελληνικές επιχει-
ρήσεις. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν επίκαιρες 
ομιλίες, ανοικτές συζητήσεις, επιχειρηματικές συναντήσεις 
και βραβεύσεις καθώς και τιμητικές απονομές.
Ανάμεσα στους ομιλητές συγκαταλέγονται ο Κώστας Φρα-
γκογιάννης, Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και 
Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Νίκος Πα-
παθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων και ο Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, οι οποίοι θα αναπτύξουν σημαντικά θέματα 
για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Ακόμη θα 
συμμετάσχουν οι:
• Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονο-
μικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Υπουργείο Εξωτερικών 
& Πρόεδρος ΔΣ, Enterprise Greece
• Αντώνιος Κατεπόδης, Πρόεδρος ΕΝΔΥ ΟΕΥ, Σύμβουλος 
ΟΕΥ Α΄, Διευθυντής, Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανά-

πτυξης, Υπουργείο Εξωτερικών
• Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP
• Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος και 
Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Enterprise Greece
• Δάφνη Βιτσικουνάκη, Γραμματέας Οικονομικών & Εμπο-
ρικών Υποθέσεων Α’, Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, Σαν 
Φρανσίσκο
• Δρ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος, Σύνδεσμος 
Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ & Πρόεδρος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ
• Εμμανουήλ Μαρκιανός, Σύμβουλος Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων, Γραφείο ΟΕΥ, Σιγκαπούρη
• Δρ Νικόλαος Μπελιάς, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπο-
ρικών Υποθέσεων, Γραφείο ΟΕΥ, Μόναχο
• Αλέξανδρος Νούσιας, Country Director Greece, Envolve 
Entrepreneurship
• Γρηγόριος Σταματόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Οργανι-
σμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)
• Γεράσιμος Τζέης, Managing Director, Atradius Greece
• Σαράντος Θ. Χαραλαμπόπουλος, Managing Partner STC_
Int’l Business Development Ltd | Advisory Board Member, 
European Business Association Georgia
• Νικόλαος Χριστοδουλίδης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, Γραφείο 
ΟΕΥ Τελ Αβίβ, Ισραήλ
• Λάμπης Λούκας, Chief Commercial Officer, LiveOn
• Ιωάννης Τριανταφύλλου, Chief Marketing Officer, LiveOn.
Πληροφορίες: 
https://ethosevents.eu/event/greek-exports-forum-amp-awards-2020/ 

ΤΟ «4Th InvEsTGR 
FoRum 2021» 

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

•   Διαδικτυακή εκδήλωση για την επιστήμη και την καινο-
τομία διοργανώνει σήμερα η Αντιπροσωπεία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με κεντρικό ομιλητή τον 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής 
Μαργαρίτη Σχοινά και με τη συμμετοχή της Επιτρόπου για 
την Καινοτομία, Έρευνα, Πολιτισμό, Εκπαίδευση Μαρίγια 
Γκαμπριέλ. Από ελληνικής πλευράς θα συμμετάσχουν ο 
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης 
και ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας, 
καθώς και εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων.

Την υποστήριξη και αιγίδα τους στο 4th InvestGR Forum 
2021: Reforming the Greek Economy προσφέρουν εκ νέου 
η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, 
το υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών (ΣΕΒ). Το 4th InvestGR Forum 2021 θα έχει ως θέμα τις 
μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία και θα πραγματο-
ποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2021.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

GREEk ExpoRTs FoRum & AwARds 2020: Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

20 Ιανουαρίου 2021
Διαδικτυακό συνέδριο για την 
ηλεκτροκίνηση

Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομί-
ας (HAEE) , ιστοσελίδα insider.gr

20 - 21 Ιανουαρίου 2020
Διαδικτυακό συνέδριο: «Διαχείριση 
Αποθεματικών Ταμείων Επαγγελμα-
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Τρία νέα έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ), συνολικού προϋπολογισμού 477 εκατ. ευρώ, ενέ-
κρινε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, που συνεδρίασε την 
Παρασκευή –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- υπό την προεδρία 
του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
Νίκου Παπαθανάση. 
Στην Διυπουργική Επιτροπή συμμετείχαν οι υπουργοί 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, Οικο-
νομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Νίκη Κεραμέως, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κώστας Σκρέκας, Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας 
Καραμανλής, ο γενικός γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων και ΣΔΙΤ Ορέστης Καβαλάκης και ο γενικός γραμματέας 
Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης. 
Παρόντες στην τηλεδιάσκεψη ήταν, επίσης, από την Κτη-
ριακές Υποδομές ΑΕ, ο πρόεδρος Τιμολέοντας Κατσίπος 
και ο διευθύνων σύμβουλος Αθανάσιος Γιάνναρης. 
Τα τρία έργα ΣΔΙΤ που εγκρίθηκαν και για τα 
οποία η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένε-
ται εντός του Α’ τριμήνου του 2021, είναι: 
Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση 
και λειτουργία 17 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, 
συντήρηση και διαχείριση (φύλαξη και ασφάλιση) 17 
νέων σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας με Αναθέτουσα Αρχή τις Κτηριακές Υποδομές ΑΕ. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 
129 εκατομμύρια ευρώ. 
Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των 
παγίων του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ) 
για την κάλυψη των αναγκών της μείζονος περιοχής πρω-
τευούσης. 
Το έργο αφορά στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και 
αποκατάσταση των παγίων του εξωτερικού υδροδοτικού 
συστήματος (Ε.Υ.Σ) για την κάλυψη των αναγκών της μεί-
ζονος περιοχής πρωτευούσης. Το σύνολο των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών αφορά στα πάγια που ανήκουν στην Εται-
ρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. και τα οποία χρησιμοποιούνται για 
την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά ακατέργαστου 
νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των Μονάδων Επε-
ξεργασίας Νερού. Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών και ο ενδεικτικός προϋπολο-
γισμός του έργου ανέρχεται στα 235 εκατ. ευρώ. 
Ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων για την στέγαση 
των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου. 
Το έργο αφορά στην ανέγερση ενός λειτουργικού, σύγ-
χρονου κτιριακού συγκροτήματος που θα στεγάσει 
τις υπηρεσίες της γενικής γραμματείας Υποδομών του 
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μίας πεζογέφυ-
ρας επί της οδού Πειραιώς που εξασφαλίζει την πρόσβαση 
στο κτήριο καθώς και στην ανάπλαση του περιβάλλοντος 
χώρου. Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται στα 113 εκατ. ευρώ. 
o πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ 
και αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων, Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: 
«Σήμερα προσθέσαμε άλλα 3 εμβληματικά έργα ΣΔΙΤ στον 
κατάλογο των Συμπράξεων, που παίζουν πλέον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας 
μας και δημιουργούν περισσότερες και καλά αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας. Τα εν λόγω έργα θα αναβαθμίσουν την 
εικόνα των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας, θα δια-
σφαλίσουν την ορθή λειτουργία του ΕΥΣ ώστε να υπάρχει 
απρόσκοπτη ύδρευση και θα συμβάλλουν στην εξοικονό-
μηση ενέργειας και πόρων μέσω των νέων σύγχρονων 
εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 
καθώς και στην αστική ανάπλαση της περιοχής. Παρα-
μένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας και προχωράμε 
με ταχύτητα στον εκσυγχρονισμό των υποδομών τόσο σε 
περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο». 

o υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ‘Αδωνις 
Γεωργιάδης δήλωσε: 
«Με μεγάλη ταχύτητα, ο αναπληρωτής υπουργός, κ. Πα-
παθανάσης και η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων & ΣΔΙΤ σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία 
προχωρούν την υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδια-
σμού με σκοπό, αξιοποιώντας ένα βασικό εργαλείο, τον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών μας και την επανεκκίνηση 
της οικονομίας». 
Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη 
Κεραμέως, δήλωσε: 
«Με τη σημερινή απόφαση σηματοδοτούμε την ουσια-
στική δέσμευσή μας, ώστε μέσω ΣΔΙΤ να προχωρήσει η 
μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση, συντή-
ρηση, καθαριότητα και φύλαξη 17 σύγχρονων σχολικών 
μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ολο-
κληρώνοντας μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε το 2008. 
Πρόκειται για νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, 
ειδικά και μουσικά σχολεία, συνολικού μικτού εμβαδού 
σχεδόν 55.000 τ.μ., σε 8 Δήμους της Περιφερειακής Ενό-
τητας Θεσσαλονίκης και σε ένα Δήμο της Περιφερειακής 
Ενότητας Πιερίας. Η σημερινή πρωτοβουλία έρχεται σε 
συνέχεια και άλλων σημαντικών έργων ΣΔΙΤ στο χώρο 
της εκπαίδευσης, όπως η ανέγερση φοιτητικών εστιών σε 
Κρήτη, Θεσσαλία και Θράκη». 
Ο υπουργός υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώ-
στας Καραμανλής δήλωσε: 
«Προχωράμε την υλοποίηση του σχεδιασμού μας, με 
μικρά και μεγάλα έργα υποδομών σε όλη τη χώρα. Έργα 
που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και βελτιώ-
νουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα 
συμβάλουν στην ενίσχυση της οικονομίας μας. Κεντρικό 
ρόλο σε αυτό το σχεδιασμό έχουν οι Συμπράξεις Δημοσί-
ου και Ιδιωτικού Τομέα, τις οποίες προωθούμε σε άριστη 
συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία. Ενώνουμε 
δυνάμεις, προάγουμε την καινοτομία, δουλεύουμε για την 
ανάπτυξη, υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον». 

Ξεκίνησε την Παρασκευή η ανάρτηση των δασικών χαρ-
τών για τις περιοχές της Καβάλας, Πιερίας, Δράμας, Αρκα-
δίας, Καστοριάς, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. 
Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, η έναρξη της ανάρτησης 
έρχεται μετά την ψήφιση του περιβαλλοντικού νόμου 
4685/2020 και τη συνεχή συνεργασία του υπουργείου με 
τους συντονιστές των αποκεντρωμένων διοικήσεων, τα 
στελέχη των δασικών τους υπηρεσιών, του «Ελληνικού 

Κτηματολογίου», καθώς και την έγκαιρη προετοιμασία 
και έκδοση των προαπαιτούμενων διοικητικών πράξεων.
Στόχος, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, είναι η επίτευξη της 
κύρωσης των δασικών χαρτών έως το τέλος του 2021 για 
το σύνολο της ελληνικής επικράτειας -συμπεριλαμβανο-
μένης της εξέτασης της πλειονότητας των αντιρρήσεων 
κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη από τις Επι-
τροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), σύμφωνα και με 

το νέο θεσμικό πλαίσιο συγκρότησής τους, αλλά και με τις 
εθνικές δεσμεύσεις της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Ήδη, έχει καταρτιστεί και έχει αποσταλεί σε όλες τις απο-
κεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες αλλά και τους εμπλεκόμε-
νους φορείς (Ελληνικό Κτηματολόγιο, ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουρ-
γείο Οικονομικών) εβδομαδιαίο πρόγραμμα αναρτήσεων, 
από τα μέσα Ιανουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου 2021.

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 477 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ  

ΥΠΕΝ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ   
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Την επίσπευση της καταβολής του χορηγήματος των 400 ευρώ 
από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ, ζητούν εννέα επιστημονι-
κοί σύλλογοι της χώρας, με κοινή επιστολή που απέστειλαν στον 
υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της η Ολομέλεια των προέδρων των 
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αναφέρει ότι «η οικονομική 
ενίσχυση των επιστημόνων αποτελεί αδήριτη ανάγκη, καθώς 
μεγάλο τμήμα αυτών, λόγω των συνεπειών της παρατεταμένης 
υγειονομικής κρίσης, αντιμετωπίζει πλέον κίνδυνο κάλυψης ακό-
μη και βασικών βιοτικών αναγκών» και προσθέτει:  
«Συνεπώς, το χορήγημα από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ 
του ν. 3986/2011, ύψους 400 ευρώ, το οποίο δεν θα αντληθεί 
από κρατικούς πόρους αλλά πόρους που έχουν σχηματισθεί από 
δικές μας εισφορές από το 2011, πρέπει να καταβληθεί άμεσα σε 
όλους τους δικαιούχους. 
Την επιστολή υπογράφουν: 
1)  Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος 
2) Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 
3) Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 
4) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
5) Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 
6) Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλά-
δος 
7) Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος 
8) Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος και 
9) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Το κείμενο της επιστολής, έχει ως εξής:  
«Προς 
Τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 
Η οικονομική ενίσχυση των επιστημόνων αποτελεί αδήριτη ανά-
γκη, λαμβανομένου υπόψη ότι, λόγω των συνεπειών της παρα-
τεταμένης υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε από την πανδημία 
του κορωνοϊού, μεγάλο τμήμα αυτών αντιμετωπίζει πλέον κίνδυ-
νο κάλυψης ακόμη και βασικών βιοτικών αναγκών. 
Το χορήγημα από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ του ν. 
3986/2011, ύψους 400 ευρώ, το οποίο δεν θα αντληθεί από 
κρατικούς πόρους αλλά πόρους που έχουν σχηματισθεί από δικές 
μας εισφορές από το 2011, πρέπει να καταβληθεί άμεσα σε όλους 
τους δικαιούχους. Ήδη το ζήτημα αυτό εκκρεμεί εδώ και αρκετούς 
μήνες. Περαιτέρω καθυστερήσεις δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. 
Η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιληφθεί ότι οι επιστήμονες έχουν 
φτάσει στα όριά τους με το θέμα αυτό. 
Στα πλαίσια αυτά, οι φορείς ζητούν: 
1. Την άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την ανάρτηση 
της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων των δυνητικών δικαιού-
χων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», που σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις του υπουργείου έπρεπε να είχε λάβει χώρα από τις 
10.1.2021. 
2. Την εντός των επομένων ημερών συνάντηση μαζί σας, για να 

σας αναπτύξουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας, όπως έχουν διατυ-
πωθεί στην από 22.12.2020 προηγούμενη επιστολή μας προς τον 
προκάτοχό σας για το ζήτημα, τόσο επί της ουσίας, όσο και επί της 
διαδικασίας υλοποίησής του. 
Μετά τιμής 
Οι πρόεδροι των Επιστημονικών Φορέων 
Γεώργιος Στασινός 
Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 
Αθανάσιος Εξαδάκτυλος 
Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου 
Δημήτρης Κ. Βερβεσός 
Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων 
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 
Κωνσταντίνος Κόλλιας 
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
Αθανάσιος Δεβλιώτης 
Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 
Γεώργιος Ρούσκας 
Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής 
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος 
Δημοσθένης Τσιριγώτης 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος 
Αθηνά Τραχήλη 
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου 
Σπυρίδων Μάμαλης 
Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος».

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ  ́αριθμ. 
44/2021 απόφασή της, ακύρωσε την απόφαση που είχε ληφθεί 
με βάση νόμο το 4499/2017 για τη μεταφορά του καζίνο της 
Πάρνηθας στο Μαρούσι Αττικής, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, με πρόεδρο την Μαίρη 
Σαρπ και εισηγήτρια την Όλγα Παπαδοπούλου, ακύρωσε την 
κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των όρων της 
επένδυσης, που προβλέπεται στον ν. 4499/2017, για τη μετα-
φορά του καζίνο Πάρνηθας σε άλλη θέση εντός Αττικής (Μα-
ρούσι).
Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν κατά πλειοψηφία, ότι ο νόμος 
που όριζε τα της μεταφοράς του καζίνο υπήρξε φωτογραφικός, 
δηλαδή ατομική ρύθμιση κάτι που δεν επιτρέπεται από βασικές 
νομοθετικές διατάξεις.
Προς το παρόν, η εν λόγω επένδυση μπλοκάρει, καθώς η από-
φαση της Ολομελείας του ΣτΕ είναι αμετάκλητη. Στο ΣτΕ είχαν 
προσφύγει ο Δήμος Χαλανδρίου και το καζίνο Λουτρακίου, 
καθώς και κάτοικοι της περιοχής.
Συγκεκριμένα, μεταξύ των άλλων, η Ολομέλεια του ΣτΕ, έκρινε:
Το Σύνταγμα δεν αποκλείει, κατ’ αρχήν, την εισαγωγή με τυπικό 
νόμο ρυθμίσεων ατομικού χαρακτήρα, κατ’ απόκλιση από τη 
συνήθη διαδικασία που καθορίζεται στην οικεία νομοθεσία. 
Τούτο, όμως, ενόψει της συνταγματικής αρχής της διάκρισης 
των λειτουργιών, είναι επιτρεπτό κατ’ εξαίρεση, μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις, που δικαιολογούν τη θέσπιση ατομικών ρυθ-
μίσεων με τυπικό νόμο• η συνδρομή δε των ειδικών αυτών 
συνθηκών πρέπει να προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση 
του τυπικού νόμου και τα συνοδευτικά αυτής στοιχεία ή από 
τις συζητήσεις κατά την ψήφιση του νόμου στη Βουλή ή, τέλος, 

από τις συντρέχουσες πραγματικές περιστάσεις, υπό τις οποίες 
καθίσταται πρόδηλη η ανάγκη επιλογής από τον νομοθέτη της 
ως άνω εξαιρετικής διαδικασίας. 
Περαιτέρω, η θέσπιση με τυπικό νόμο ρυθμίσεων ατομικού 
χαρακτήρα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι με τις εισαγόμενες 
ρυθμίσεις δεν παραβιάζονται συνταγματικές διατάξεις και αρ-
χές, καθώς και οι κανόνες του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή άλλοι κανόνες υπερνομοθετικής ισχύος. Τέτοιοι κανόνες 
είναι, μεταξύ άλλων, οι απορρέοντες από την συνταγματική 
αρχή της ισότητας [άρθρο 4 Συντάγματος] και από το δικαίωμα 
συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας, με την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο ανταγωνιστικής 
αγοράς [άρθρο 5 Συντάγματος], καθώς και η συναφής αρχή της 
διαφάνειας κατά τη θέσπιση ρυθμίσεων που ευνοούν ορισμένα 
πρόσωπα ή κατηγορίες προσώπων ή περιορίζουν τον ανταγω-
νισμό, ώστε να δύναται να διαγνωσθεί εάν οι ρυθμίσεις αυτές 
κινούνται εντός των συνταγματικών ορίων. 
Με τις διατάξεις των άρθρων 6-10 του ν. 4499/2017 ο νομο-
θέτης επιτρέπει τη μεταφορά του λειτουργούντος, δυνάμει των 
διατάξεων του ν. 3139/2013, καζίνο της επιχείρησης ΕΚΠΑ ΑΕ, 
από την Πάρνηθα σε άλλη θέση εντός της Περιφέρειας Αττικής, 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, προσδιορίζει δε τα γενικά χαρα-
κτηριστικά της θέσης στην οποία επιτρέπεται η μεταφορά. Από 
τα γενικά χαρακτηριστικά της θέσης στην οποία επιτρέπεται η 
μεταφορά προκύπτει ότι η νέα θέση διαφέρει ουσιωδώς από τη 
θέση στην οποία λειτουργεί το καζίνο της ΕΚΠΑ ΑΕ, δυνάμει του 
ν. 3139/2013 και της κυρωθείσης με τον νόμο αυτό σύμβασης. 
Εισάγεται δε, με την ρύθμιση του ν. 4499/2017, απόκλιση από 
την πάγια διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας καζί-

νο, η οποία προβλέπει, διαχρονικώς, τη διενέργεια πλειοδοτικού 
διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνο. 
Πρόκειται, συνεπώς, για ευνοϊκή, υπέρ της ΕΚΠΑ ΑΕ, ρύθμιση 
τυπικού νόμου, η οποία έχει ατομικό χαρακτήρα, καθ’ ο μέρος 
με αυτήν αίρεται η δεσμεύουσα την ΕΚΠΑ ΑΕ απαγόρευση 
μεταφοράς του καζίνο από το ξενοδοχείο Mont-Parnes και 
παρέχεται στην εταιρεία το δικαίωμα μεταφοράς σε άλλη θέση, 
με τελείως διαφορετικά -ποιοτικώς- χαρακτηριστικά. Εξ άλλου, 
δεν προκύπτει ότι συντρέχουν ειδικές περιστάσεις ή επιτακτικοί 
λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσαν τη θέ-
σπιση με τον ν. 4499/2017 της ως άνω ατομικού χαρακτήρα 
ρύθμισης. 
Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, οι διατάξεις των άρθρων 6 επ. 
του ν. 4499/2017, θεσπίζουσες ρύθμιση ατομικού χαρακτήρα 
κατ’ απόκλιση από την συνταγματική αρχή της διάκρισης των 
λειτουργιών, χωρίς να προκύπτει ότι συντρέχουν ειδικές πε-
ριστάσεις ή επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θα 
δικαιολογούσαν την απόκλιση αυτή, αντίκεινται στο Σύνταγμα. 
Η μειοψηφία 4 συμβούλων Επικρατείας εξέφρασε τη γνώμη 
ότι με τις διατάξεις του ν. 4499/2017 προβλέπεται μεταφορά 
ήδη αδειοδοτημένης και λειτουργούσας επιχείρησης καζίνο 
και όχι ίδρυση νέας, με συνέπεια να μη μπορεί να θεωρηθεί ότι 
εισάγεται απόκλιση από την πάγια διαδικασία χορήγησης των 
αδειών λειτουργίας καζίνο. Περαιτέρω, σε κάθε περίπτωση, συ-
ντρέχουν εν προκειμένω ειδικές περιστάσεις ή επιτακτικοί λόγοι 
δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογούν τη μεταφορά.

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑβΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 400 ΕΥΡΩ, ΖΗΤΟΥΝ 
ΕΝΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Με επιστολή τους στον Κ. Χατζηδάκη

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ   
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Ολοκληρώθηκε στον Δήμο Βύρωνα το βασικό κομμάτι 
της ανάπλασης των Προσφυγικών του Καρέα, ένα έργο 
προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση 
της Περιφέρειας Αττικής. Η ανάπλαση –αναφέρει το ΑΠΕ- 
περιλαμβάνει ανακατασκευή του δικτύου αποχέτευσης, 
αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών με σύγ-
χρονα φωτιστικά LED, τοποθέτηση συστήματος υπόγειων 
κάδων απορριμμάτων, ανακατασκευή όλων των πεζο-
δρομίων και του εσωτερικού οδικού δικτύου, ασφαλ-
τοστρώσεις όλων των οδών που συμπεριλαμβάνονται 
στο έργο, νέες πεζοδρομήσεις και ενοποίηση ελεύθερων 
χώρων, αντικατάσταση και ενίσχυση του υπάρχοντος 
πράσινου, δημιουργία παιδικών χαρών, τοποθέτηση κα-

θιστικών, σιντριβανιών και ξύλινες πέργκολες. 
Με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, απομένουν κά-
ποιες επιμέρους εργασίες όπως είναι η απεγκατάσταση 
των παλαιών φωτιστικών, η τοποθέτηση ανεμογεννητρι-
ών, η τελική δοκιμή των ηλεκτρονικών συστημάτων δια-
χείρισης του ηλεκτροφωτισμού, του συστήματος άρδευ-
σης και των γεωθερμικών συστημάτων που αξιοποιούν 
τη θερμοκρασία του υπεδάφους για την ψύξη ή θέρμανση 
του υπαίθριου χώρου.
«Η ανάπλαση των Προσφυγικών είναι ένα από τα σημα-
ντικότερα έργα που έχουμε ολοκληρώσει μέχρι σήμερα 
ως δημοτική Αρχή», δήλωσε ο δήμαρχος Γρηγόρης Κα-
τωπόδης και στη συνέχεια τόνισε: «Τα έργα που έγιναν τα 

τελευταία χρόνια σε διαρκή συνεννόηση με τους περίοι-
κους, οριστικά επιλύουν χρόνια προβλήματα όπως το 
δίκτυο αποχέτευσης, που ταλαιπωρούσε για χρόνια τους 
κατοίκους. Παράλληλα όμως, αναβαθμίζουν ενεργεια-
κά και μεταμορφώνουν συνολικά μια γειτονιά που είχε 
αφεθεί στην τύχη της για δεκαετίες, ενώ βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων, γιατί εκτός από την ολο-
κληρωτική ανακατασκευή-ανάπλαση των κοινόχρηστων 
χώρων, τοποθετήθηκαν σύγχρονα φωτιστικά led, υπό-
γειοι κάδοι απορριμμάτων και συστήματα αξιοποίησης 
γεωθερμίας για τη θέρμανση και ψύξη».

Στο «ΣΕΦ» θα φτάνει το τραμ από την ερχόμενη Τετάρτη 
20 Ιανουαρίου, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα δρομολόγια 
είχαν διακοπεί από τον Μάρτιο του 2020, ώστε στη συ-
νέχεια να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση του μέσου μέχρι 
τον Πειραιά. 
Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ την ερχόμενη Τετάρ-
τη 20 θα δοθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία το σύνολο 
της νέας γραμμής έως το ΣΕΦ και οι 10 από τις 11 στάσεις 
του εν λόγω τμήματος, καθώς στις «Τζιτζιφιές» τα έργα 
πολιτικού μηχανικού αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 15 
ήμερες και το διάστημα αυτό οι συρμοί θα διέρχονται από 
εκεί χωρίς στάση. 
Τα δρομολόγια του Τραμ από τη στάση «Μπάτης» στο 
Π. Φάληρο έως το ΣΕΦ διεκόπησαν προκειμένου να 

εκτελεστούν από την Περιφέρεια Αττικής τα έργα για την 
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, στο πλαίσιο των 
οποίων είχε ενταχθεί η μετατόπιση της γραμμής και των 
στάσεων του Τραμ. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη 
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου η Περιφέρεια Αττικής παρέδωσε 
στη ΣΤΑ.ΣΥ τη νέα γραμμή και τις νέες στάσεις στο εν λόγω 
τμήμα και αμέσως ξεκίνησαν τα απαιτούμενα δοκιμαστικά 
δρομολόγια, προκειμένου να πιστοποιηθεί η σωστή λει-
τουργία των νέων εγκαταστάσεων (υποδομή, ρευματο-
δότηση, σηματοδότηση, τηλεματική) και να διασφαλιστεί 
η εύρυθμη και ασφαλής επανέναρξη των δρομολογίων. 
Με αφορμή την παράδοση του έργου η Διοίκηση της ΣΤΑ.
ΣΥ σε ανακοίνωση της ευχαριστεί την Περιφέρεια Αττικής, 
αφενός για τη συνεργασία που υπήρξε μεταξύ των τεχνι-

κών υπηρεσιών των δύο φορέων και αφετέρου για την 
προτεραιότητα που δόθηκε στην εκτέλεση των έργων 
για τη μετατόπιση της γραμμής του Τραμ, με αποτέλεσμα 
να καταστεί εφικτή η επανέναρξη των δρομολογίων στο 
συγκεκριμένο χρόνο, παρά τις αρχικές καθυστερήσεις 
στην εκτέλεση των εργασιών. «Με την ολοκλήρωση των 
έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, η διέλευση του 
Τραμ στο συγκεκριμένο τμήμα θα γίνεται σε ένα τελείως 
διαφορετικό αστικό περιβάλλον που θα αναβαθμίσει 
πλήρως το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, αλλά και θα 
συμβάλλει στη βελτίωση των μετακινήσεων με τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς» τονίζει η ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ. 

Τη σύσταση ειδικού σώματος της Αστυνομίας για το σύνο-
λο του συγκοινωνιακού δικτύου στην περιφέρεια Αττικής, 
προανήγγειλε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής με αφορμή τον 
ξυλοδαρμό του σταθμάρχη στην Ομόνοια από αρνητές 
της μάσκας, ο οποίος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό 
σταθμό ΣΚΑΙ και στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» χαρακτήρισε 
απαράδεκτες τις εικόνες που καταγράφηκαν προχθές στο 
μετρό της Ομόνοιας σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα 
περιστατικό μη ανεκτό.
«Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι στα θέματα νό-
μου και τάξης, ειδικά στα μέσα μεταφοράς, δεν μπορούμε 

να κάνουμε εκπτώσεις. Δεν είναι αρκετό να ακούμε απλά 
φραστικές καταδίκες για τον ξυλοδαρμό ενός υπαλλήλου, 
ο οποίος δεν ήταν εν ώρα υπηρεσίας και είπε το προφανές: 
«να φοράμε τη μάσκα και να σεβόμαστε το χώρο που βρι-
σκόμαστε»» είπε χαρακτηριστικά.
«Οι κάμερες λειτουργούν και μάλιστα οι κάμερες είναι 
αυτές που βοηθούν την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου 
να ταυτοποιήσει τους δράστες», οι οποίες και κατέγραψαν 
-όπως είπε- πεντακάθαρα τα πρόσωπα των δραστών και 
σύντομα θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιο-
σύνη. 
Σε ό,τι αφορά το ειδικό σώμα εξήγησε: «Εξετάζουμε να 

δημιουργήσουμε ένα ειδικό σώμα της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, που θα έχει αρμοδιότητα στο σύνολο του συγκοινω-
νιακού δικτύου στην Περιφέρεια Αττικής. Είναι μία πρότα-
ση την οποία έχω συζητήσει με τον αρμόδιο υπουργό, τον 
κ. Χρυσοχοΐδη» και υπενθύμισε ότι αντίστοιχη πρόταση 
είχε καταθέσει στο παρελθόν ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη. Μάλιστα, όπως σημείωσε, στόχος της κυβέρνη-
σης είναι το σώμα αυτό να λειτουργήσει το συντομότερο 
δυνατό. Ένα σώμα που θα έχει στην δικαιοδοσία του τον 
έλεγχο σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κάτι που 
-όπως τόνισε- γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΕΑ 

ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΠΡΟΣ ΣΕΦ   

ΚΩΣΤΑΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΜ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων (λιανεμπόριο, κομμω-
τήρια, επιχειρήσεις περιποίησης νυχιών και ινστιτούτα αισθητι-
κής) από σήμερα 18 Ιανουαρίου επανέλαβε στην ενημέρωση 
του υπουργεία Υγείας για την εξέλιξη της Covid-19 ο υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρ-
δαλιάς στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης κάποιων περιορισμών. 
Συγκεκριμένα:
-Η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 18 
Ιανουαρίου και δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας στα καταστή-
ματα (προαιρετικά) την Κυριακή 24 Ιανουαρίου. Επίσης, οι επι-
χειρήσεις εφ’ όσον το επιθυμούν μπορούν να λειτουργούν από 
τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σημειώνεται ότι η μετακίνηση 
προς κάθε επιχείρηση που λειτουργεί γίνεται με την αποστολή 
SMS με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα 
προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης» ή με το έντυπο-βεβαί-
ωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης. Ο κατανα-
λωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 
13033 προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής του και 
έγκρισης της μετακίνησης. Ο καταναλωτής δύναται να πραγμα-
τοποιεί κάθε εμπορική του συναλλαγή εντός 2 ωρών από την 
ώρα αποστολής και έγκρισης του μηνύματός του.
-Υπάρχει συζήτηση για την αύξηση των προστίμων θα εξετα-
στεί στη συνέχεια. 
-Διατηρείται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το 
βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, με τις εξαιρέσεις που ήδη ισχύουν.
-Διατηρείται η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων. Κανείς 
δεν μπορεί να μετακινηθεί από νομό σε νομό παρά μόνο για συ-
γκεκριμένους λόγους, όπως αυτοί ισχύουν και τώρα.
Επίσης, για τους λατρευτικούς χώρους ισχύουν τα εξής: κατά τις 
λειτουργίες επιτρέπεται ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα, 
με ανώτατο όριο τα 50 άτομα και υποχρεωτική χρήση μάσκας.
«Τα επόμενα βήματα στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι 
σαφή: Η διατήρηση των μέτρων προστασίας, η σταδιακή και 
προσεκτική επανεκκίνηση της οικονομίας ακολουθώντας πάντα 
τις υποδείξεις των ειδικών, και βέβαια οι στοχευμένοι περιορι-
σμοί στις εστίες έξαρσης του ιού και η αύξηση του εμβολιασμού.
Η θετική εικόνα που παρουσιάζει η χώρα οδήγησε στην από-
φαση για τη σταδιακή άρση κάποιων περιορισμών», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.
Με ποιους κανόνες ανοίγει το λιανεμπόριο   
Τις διαδικασίες επανεκκίνησης του λιανικού εμπορίου και κλά-
δων υπηρεσιών από σήμερα 18 Ιανουαρίου, τις προϋποθέσεις 
που τίθενται για την προστασία της δημόσιας υγείας και αυξη-
μένες ποινές για τους παραβάτες, επιχειρήσεις και καταναλωτές 
ανακοίνωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. Πρόκειται για κλάδους στους 
οποίους απασχολούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουρ-
γείου, περί τους 140.000 εργαζόμενους
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού η μετάβαση στα 
καταστήματα που ανοίγουν (αναλυτική λίστα με τους κλάδους 
του εμπορίου και των υπηρεσιών ακολουθεί) θα γίνεται με 
αποστολή SMS στο 13033 και ο καταναλωτής θα έχει χρονικό 
περιθώριο δύο ωρών για να ολοκληρώσει την αγορά του, ενώ 
θα υπάρχει «πλαφόν» καταναλωτών ανάλογα με το εμβαδόν 
του καταστήματος που θα είναι πιο αυστηρό σε σχέση με το 
προηγούμενο καθεστώς. Με «πλαφόν» και αποστάσεις θα 
λειτουργήσουν και τα εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά χωριά κλπ.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με τις κυβερνητικές αποφάσεις :
Διατηρείται η απαγόρευση μετακινήσεων (curfew) από τις 9:00 
μ.μ. έως 5:00.π.μ.

Διατηρείται η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων.
Διατηρείται ο περιορισμός των μετακινήσεων με υποχρέωση 
αποστολής SMS στο 13033.
Έναρξη λειτουργίας, από Δευτέρα 18 Ιανουαρίο (προαιρετική 
λειτουργία καταστημάτων, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου) με 
προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.
Η μετακίνηση θα γίνεται με αποστολή SMS στο 13033 με την 
επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθει-
ών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», 
ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση 
κίνησης
Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστεί-
λει στο 13033, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστο-
λής και έγκρισης της μετακίνησης του. Θα έχει περιθώριο δύο 
ωρών για να πραγματοποιήσει κάθε εμπορική του συναλλαγή, 
με αφετηρία την ώρα αποστολής και έγκρισης του μηνύματος 
μετακίνησης του.
Ως προς την συγκέντρωση ατόμων στα καταστήματα : ο μέγι-
στος επιτρεπόμενος αριθμός είναι τέσσερα άτομα για καταστή-
ματα έως 100 τ.μ. Για καταστήματα άνω των 100 τ.μ. ένα άτομο 
για κάθε 25 τ.μ. επιπλέον (από 1 άτομο/ανά 15 τ.μ που ίσχυε 
προηγουμένως).
Εντός των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών 
και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets), ο μέγιστος επιτρεπό-
μενος αριθμός πελατών είναι ένας πελάτης ανά 25 τ.μ. επιφά-
νειας κυρίως χώρου.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται απόσταση 2 μέτρων με-
ταξύ των πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία.
Αποφασίστηκε επίσης προσαύξηση των προστίμων κατά 50% 
για τους παραβάτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
Στις περιοχές αυξημένου κινδύνου θα λειτουργούν μόνο τα 
εμπορικά καταστήματα με τη διαδικασία παράδοσης εκτός 
(click away).
Για τους κλάδους των υπηρεσιών που ανοίγουν οι προϋποθέ-
σεις είναι:
-Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, διαιτολογικές υπη-
ρεσίες:
Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.
Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω τη-
λεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.
Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας 
τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελα-
τών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.
Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και 
τους πελάτες.
Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.
Προαιρετική λειτουργία την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου.
Ισχύουν επίσης οι περιορισμοί τέσσερα άτομα για καταστήματα 
έως 100 τ.μ. συν ένα άτομο για κάθε 25 τ.μ. επιπλέον. Για τις 
υπηρεσίες πλην των κομμωτηρίων, κουρείων και διαιτολογί-
ας, απαιτείται η ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου 
plexiglass.
Ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως επιπέ-
δων ορόφων και δεν συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους. 
-ΚΤΕΟ: Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνον κατόπιν ραντεβού, 
μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων. Οι επιχειρήσεις 
οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους , να δια-
τηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα 
ελεγκτικά όργανα. Η χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό 
εργασίας είναι υποχρεωτική , όπως και η χρήση αντισηπτικού 

και γαντιών μιας χρήσης.
Οι κλάδοι του λιανεμπορίου και υπηρεσιών που επανεκκινούν 
από τη Δευτέρα είναι οι εξής:
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα.
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών 
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα.
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμέ-
να καταστήματα.
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα.
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και 
τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα.
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα.
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικια-
κής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα.
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα.
Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών.
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα.
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα.
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα.
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα.
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα.
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, 
ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα.
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα.
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού.
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα.
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγο-
ρές.
Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων 
ή αγορών.
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών.
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ει-
δών.
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής 
χρήσης.
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθη-
τικής.
Υπηρεσίες Διαιτολογίας.
Υπηρεσίες Διαιτολογικών Μονάδων με εξαίρεση την άσκηση.
Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος.
Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων.

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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«Ανοίξαμε το λιανικό εμπόριο με τους κανόνες που είπαμε 
και θα αρχίσουμε να μετράμε. Αν τα μέτρα τηρηθούν χω-
ρίς μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, διότι κάποια μικρή 
αύξηση θα υπάρχει, είναι αναμενόμενο όταν ανοίγει η 
αγορά... αν το «τσίμπημα» είναι μικρό και αντέχεται, όλα 
καλά. Αν σε 2-3 εβδομάδες πάνε όλα καλά, τηρηθούν τα 
μέτρα και ο ιός είναι υπό έλεγχο, τότε θα αρχίσουμε να 
συζητάμε για τα επόμενα βήματα στην λειτουργία της 
αγοράς», δήλωσε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό 
σταθμό ΑΝΤ1 ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
‘Αδωνις Γεωργιάδης.
«Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ο υπουργός, δεν υπάρχουν 
ημερομηνίες για την εστίαση, διότι υπάρχουν προβλή-
ματα κι εκεί, καθώς οι άνθρωποι πρέπει να βγάζουν την 
μάσκα για να φάνε. Όταν ανοίξουν τα καταστήματα εστί-
ασης, η λειτουργία τους θα γίνει με καθήμενους πελάτες 
σε εξωτερικούς χώρους».
 Ο υπουργός κάλεσε τους επιχειρηματίες να κάνουν χρήση 
του προγράμματος ενίσχυσης για την προμήθεια θερμα-
στρών για εξωτερικούς χώρους, λέγοντας ότι θα ειναι 
απαραίτητες και φέτος, αλλά σε κάθε περίπτωση και στα 
επόμενα χρόνια.
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για περιοχές με παρατεταμένο 
lockdown

Ακόμη, ο υπουργός προανήγγειλε πρόγραμμα με πόρους 
του ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση επιχειρήσεων και επαγγελμα-
τιών σε περιοχές με παρατεταμένο lockdown, και όπως 
είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες 
ημέρες.
Σχολιάζοντας τις αναφορές για μαζικό κλείσιμο καταστη-
μάτων, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «τα στοιχεία του 
ΓΕΜΗ δεν επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει «κύμα λουκέ-
των» στην αγορά», ενώ επεσήμανε ότι υπάρχει διαρκής 
ενίσχυση των επιχειρήσεων από το κράτος. Όπως είπε: 
«πρώτη φορά η εφορία βάζει λεφτά στους λογαριασμούς 
των επιχειρήσεων», ενώ ανέφερε πως, δεν αποκλείεται, 
να υπάρξει και έβδομος κύκλος στο μέτρο της Επιστρεπτέ-
ας Προκαταβολής.
Επιδότηση τόκων δανείων
Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε, ακόμη, ότι εντός των ημερών θα 
υπογραφεί η απόφασης για την επιδότηση τόκων ενήμε-
ρων επιχειρηματικών δανείων για το πρώτο τρίμηνο του 
2021, ενώ για το επόμενο 9μήνο θα επιδοτηθεί μέρος των 
τοκοχρεολυσίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καλύ-
πτοντας έτσι μέρος των οφειλών απο τις επιχειρήσεις.
Παραμένουν «πληττόμενες» οι επιχειρήσεις που 
θα ανοίξουν απο Δευτέρα
«Όλες οι επιχειρήσεις που θα ανοίξουν από την Δευτέρα, 

θα συνεχίσουν να θεωρούνται πληττόμενες και θα συνε-
χίσουν να έχουν την ίδια βοήθεια από το Κράτος,  δηλαδή 
δεν θα πληρώσουν ενοίκια των Φεβρουάριο, θα συνεχί-
σουν να έχουν σε αναστολή τους εργαζόμενους τους για 
να επιδοτούνται και θα απολαμβάνουν όλα τα «ευεργετή-
ματα» που έχουν υιοθετηθεί από την Κυβέρνηση», τόνισε 
ο υπ. Ανάπτυξης.
Η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να ισο-
πεδώσει τα πάντα εν μέσω πανδημίας
«Στην παγκόσμια συμφορά η Ελλάδα στέκεται όρθια, 
χάρη και στην Επιτροπή που μας συμβουλεύει σωστά. 
Η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθεί να ισοπε-
δώσει τα πάντα εν μέσω πανδημίας, κάνει όσους τα λένε 
εξαιρετικά αντιπαθείς έως και γελοίους», απάντησε ο κ. 
Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που υπήρξαν 
σε δήλωσή του για την Θεσσαλονίκη και την κατάσταση 
στην πόλη σε ότι αφορά την έξαρση κρουσμάτων στο τέ-
λος Οκτωβρίου και τον τριήμερο εορτασμό για τον ‘Αγιο 
Δημήτριο και την 28η Οκτωβρίου, επαναλαμβάνοντας ότι 
δεν υπάρξαν εισηγήσεις της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων 
για επιβολή τοπικού lockdown, αλλά διάσπρατες αναφο-
ρές επιστημόνων σε μέσα ενημέρωσης.

Επεκτείνεται και για τον Φεβρουάριο η πλήρης αναστο-
λή καταβολής ενοικίου από τις επιχειρήσεις που ήταν 
κλειστές με κρατική εντολή κατά το α’ δεκαπενθήμερο 
του Ιανουαρίου, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο 
Οικονομικών. 
Ειδικότερα, για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτι-
σμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις 
μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βι-
βλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρα-
τική εντολή κατά το α’ δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, το 
μέτρο της πλήρους αναστολής καταβολής του ενοικίου, 
το οποίο εφαρμόζεται για τον Ιανουάριο, επεκτείνεται –
αναφέρει το ΑΠΕ- και για τον Φεβρουάριο.
Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος- και 
όχι επί της απώλειας- θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες 

από τον προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην έχουν πε-
ραιτέρω απώλειες. Με αυτόν τον τρόπο, επιμερίζεται το 
κόστος του ενοικίου κατά 80% στο κράτος και κατά 20% 
στον εκμισθωτή. Συνεπώς, η επιχείρηση που αξιοποιεί το 
ακίνητο δεν θα πληρώσει ενοίκιο τον Φεβρουάριο, για 
δεύτερο συνεχόμενο μήνα.
Επιπλέον, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν 
ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί στους 
ιδιοκτήτες το 60% του μηνιαίου μισθώματος για τον Φε-
βρουάριο.
Το μέτρο αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές 
με κρατική εντολή έως σήμερα 15 Ιανουαρίου. Συμπερι-
λαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανε-
ξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, οι 

επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν 
με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πα-
κέτο από το κατάστημα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα 
αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και 
αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που 
παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Επιπλέον, εντάσ-
σονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, 
καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες 
μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγό-
ρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό.
Σημειώνεται ότι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, από την 
προσεχή Δευτέρα 18 Ιανουαρίου ξεκινά η καταβολή του 
50% της απώλειας από τη μείωση του μισθώματος του 
Νοεμβρίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων ιδιο-
κτητών ακινήτων.

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ «ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ» ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑβΟΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Που ήσαν κλειστές το Α’ δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2021   
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Από την Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και 
Τεχνικών Έργων, υπεγράφησαν την Παρασκευή 15 Ιανουα-
ρίου 2021 δύο αποφάσεις που αφορούν στην επένδυση στο 
Ελληνικό, μετά από ομόφωνες θετικές γνωμοδοτήσεις του 
Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων, όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού η πρώτη αφορά στην έγκριση της προμελέτης 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Αρχιτεκτονικών Κατασκευών στη 
Ζώνη Προστασίας των χαρακτηρισμένων ως μνημείων τριών 
υποστέγων της Πολεμικής Αεροπορίας και η δεύτερη στην 
έγκριση της μελέτης αποκατάστασης του χαρακτηρισμένου 
ως μνημείου, Υπόστεγου Γ.
Όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη, «η εμβληματική επένδυση του Ελληνικού προχω-
ρεί απρόσκοπτα, ώστε να υλοποιηθεί, μέσα στο προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα, το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο 
αναπτύσσεται στον Νότιο Τομέα της Αθήνας. Η προτεραιότητα 
τόσο της κυβέρνησης, όσο και του υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, από την πρώτη στιγμή, είναι η διασφάλιση της 
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σημαντικού 
πολιτιστικού αποθέματος του Ελληνικού. Οι υπηρεσίες του 
ΥΠΠΟΑ και τα Κεντρικά Συμβούλια του υπουργείουπου ασχο-
λούνται συστηματικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
επένδυση του Ελληνικού, συνεργάζονται επαγωγικά με την 
εταιρεία για να μην υπάρξει καμία άσκοπη καθυστέρηση που 
θα επιβαρύνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, το χρονοδιάγραμμα 

και συνακόλουθα το κόστος του έργου. Το μέγεθος της επέν-
δυσης στο Ελληνικό δεν θα έχει θετικότατο αποτύπωμα μόνο 
στην Οικονομία, αλλά και στον Πολιτισμό».
Όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την πρώτη από-
φαση τα έργα και οι εργασίες που δρομολογούνται στη Ζώνη 
Προστασίας των υποστέγων-μνημείων συντελούν στην δη-
μιουργία ενός μεγάλου πνεύμονα πρασίνου για την Αθήνα, 
στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου των χαρακτη-
ρισμένων μνημείων και στην αναβάθμιση της περιοχής, που 
με την ολοκλήρωσή τους θα αποτελέσουν πόλο προσέλκυσης 
πλήθους τοπικών και υπερτοπικών επισκεπτών. Στην προμε-
λέτη, προβλέπεται η δημιουργία θεματικών πάρκων, διαδρο-
μών και «πλατειών» στην περιοχή των τριών Υποστέγων του 
Πάρκου, κτίρια και κατασκευές υποστηρικτικές της λειτουργί-
ας του Πάρκου, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης 
(χώροι υποδοχής και info point για τους επισκέπτες, «παρατη-
ρητήρια», χώροι εξυπηρέτησης των επισκεπτών κλπ).
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΣΝΜ ο γενικός γραμ-
ματέας Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, δήλωσε: «Οι επεμ-
βάσεις αυτές αναβαθμίζουν την περιοχή, αλλά και τα νεώτερα 
μνημεία. Με απόλυτο σεβασμό στο Ν. 3028/2002 δημιουργεί-
ται ένα μοναδικό πάρκο για την αναψυχή των κατοίκων της 
περιοχής, όλων των Αθηναίων, αλλά και των επισκεπτών της 
πρωτεύουσας».
Σύμφωνα με την δεύτερη απόφαση εγκρίθηκε η μελέτη απο-
κατάστασης του χαρακτηρισμένου ως μνημείου Υποστέγου 
Γ της Πολεμικής Αεροπορίας, με προσωρινή αλλαγή χρήσης 

ως κέντρου ενημέρωσης και εκθεσιακού χώρου του Μητρο-
πολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά για τρία χρόνια 
με δυνατότητα παράτασης, καθώς και τα συμπληρωματικά 
στοιχεία διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των τριών 
υποστέγων. Η μελέτη στοχεύει τόσο στην αποκατάσταση των 
αυθεντικών χαρακτηριστικών του Υποστέγου Γ όσο και την 
ανάδειξη του κτιρίου, διατηρώντας και αναδεικνύοντας τον 
χαρακτήρα του.
Το ΥΠΠΟΑ, τέλος, υπενθυμίζει ότι στην περιοχή, η οποία έχει 
ορισθεί ως Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, 
βρίσκονται τα 3 υπόστεγα Α, Β, Γ της Πολεμικής Αεροπορίας 
μαζί με τα προσκτίσματα τους τα οποία ανήκουν στον αρχικό 
σχεδιασμό του συγκροτήματος και έχουν συνάρτηση με την 
στατική λειτουργία των κυρίως κτιρίων, τα οποία χαρακτη-
ρίσθηκαν μνημεία βάσει των διατάξεων του αρχαιολογικού 
νόμου «διότι αποτελούν ειδικές κατασκευές ιδιαίτερης τεχνικής 
σημασίας με ιδιαίτερα βιομηχανικά και τεχνικά χαρακτηρι-
στικά και είναι σημαντικά για τη μελέτη της ιστορίας της βιο-
μηχανικής αρχιτεκτονικής στη χώρα μας». Στην ίδια περιοχή 
βρίσκεται και το κτίριο του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου 
Αθηνών, ένα από τα τελευταία έργα του αρχιτέκτονα Eero 
Saarinen, καθώς και το αγγλικό υπόστεγο (Παγόδα) του πρώ-
ην αεροδρομίου, ένα μοναδικό κτίσμα αυτής της μορφής και 
κατασκευής για τον ελληνικό χώρο, επίσης χαρακτηρισμένα 
μνημεία.

«Η διαρκής προβολή στα μέσα ενημέρωσης από κάθε αρ-
μόδιο και αναρμόδιο, της μη καταβολής μισθωμάτων από 
επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή κατά 
την εορταστική περίοδο του Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και σήμε-
ρα 15 Ιανουαρίου, έχει ως αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός 
ενοικιαστών άλλων κατηγοριών μισθώσεων, κυρίως των 
“πληττομένων”, ελευθέρων επαγγελματιών, βιοτεχνιών, 
αποθηκών κ.λπ. αλλά και μισθωτές κατοικιών, να δηλώνει 
προς τους εκμισθωτές του ότι δεν προτίθεται να καταβάλει 
απολύτως τίποτε για τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο 2021» 
αναφέρει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η ΠΟΜΙΔΑ σε επιστολή της 
στο υπουργείο Οικονομικών.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε στην επιστολή της, μεταξύ άλλων, «πέρα 
από τη λίστα των κλάδων που είναι κλειστοί με κρατική εντολή 
και ως εκ τούτου απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίου 
για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, να προβεί στην 
άμεση έκδοση της απόφασης ορισμού των Κωδικών Αριθμών 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρου-
αρίου για τους οποίους θα ισχύσει η μείωση του μισθώματος 
κατά 40%, ώστε να παύσουν οι αμφισβητήσεις και να κατα-
βληθεί εγκαίρως το 60% των μισθωμάτων αυτών».
«Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται σε απόγνωση ως προς την 
αντιμετώπιση των τρεχουσών υποχρεώσεών τους, σας ζη-
τούμε για μια ακόμη φορά να επεκταθούν και σε αυτούς -που 

δυστυχώς δεν διαθέτουν ΚΑΔ όπως όλοι οι άλλοι πληττόμε-
νοι- και όλα τα λοιπά ευεργετικά μέτρα, διευκολύνσεις και με-
ταθέσεις φορολογικών υποχρεώσεων, ρυθμίσεων κ.λπ. που 
προβλέπονται για τόσες άλλες κατηγορίες φορολογουμένων, 
να δοθεί προθεσμία για τη διόρθωση όλων των λανθασμένων 
δηλώσεων COVID, να εκκαθαριστούν και να εξοφληθούν οι 
επιστροφές των προηγουμένων μηνών και να καθιερωθεί 
διαδικασία αυτόματης online επιβεβαίωσης των νέων δη-
λώσεων COVID ώστε να προκύπτει αμέσως αν ο ενοικιαστής 
δικαιούται τη μείωση και ο εκμισθωτής την αποζημίωση», 
αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ.

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟΑ

ΠΟΜΙΔΑ: ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
Που εφαρμόζονται και στους υπόλοιπους πληττόμενους από τα μέτρα για τον κορωνοϊό  
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Μπαράζ διεθνών διασυνδέσεων και έργων υποδομής 
που συμβάλλουν περαιτέρω στην ανάδειξη της Ελλάδας 
σε ενεργειακό περιφερειακό κέντρο περιλαμβάνονται στη 
λίστα των λεγόμενων «Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος» 
(Projects of Common Interest, PCIs) που έθεσε σε διαβού-
λευση την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η λίστα, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ περιλαμβάνει διασυ-
νοριακά έργα υψηλής σπουδαιότητας για τη διασύνδεση 
των αγορών ενέργειας των χωρών – μελών και τρίτων 
χωρών, τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού και την 
επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ. Η συμπερίληψη 
ενός έργου στη λίστα των PCIs συνεπάγεται ταχύτερη 
αδειοδοτική διαδικασία, ευκολότερη χρηματοδότηση, 
κ.ά. Η λίστα των PCIs αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια και ο 
επόμενος κατάλογος, που θα προκύψει από την τρέχουσα 
διαβούλευση, αναμένεται να οριστικοποιηθεί στα τέλη 
του έτους.
Σύμφωνα με τον κατάλογο που τέθηκε σε διαβούλευση, 
τα έργα ελληνικού ενδιαφέροντος που είναι υποψήφια για 
τη λίστα των PCIs είναι τα εξής:

Στον τομέα του ηλεκτρισμού περιλαμβάνονται υποδομές 
μεταφοράς αλλά και αποθήκευσης ενέργειας. 
Πρόκειται για:
-Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Βουλγαρίας 
(ΑΔΜΗΕ) που είναι υπό κατασκευή.
-Ο ευρασιατικός διασυνδετήριος αγωγός (Euroasia 
Interconnector) που σχεδιάζεται να συνδέσει το Ισραήλ 
και την Κύπρο με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω Κρήτης.
-Το έργο LEG1 που σχεδιάζεται να διασυνδέσει την Αίγυ-
πτο και τη Λιβύη με την Κρήτη.
- Greece - Africa Power Interconnector (GAP, Κυκλαδικά 
Μελτέμια), διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου.
-Ο Southern Aegean Interconnector (Κυκλαδικά Μελτέ-
μια, Eunice Energy Group) που συνδέει την Αττική με τα 
Δωδεκάνησα και την Κρήτη και ακολούθως μέσω του 
GAP με την Αίγυπτο. Το έργο σχετίζεται με το έργο «Αι-
γαίο» του ομίλου EEG, ύψους 1,5 δισ. ευρώ που είναι σε 
τελικό στάδιο αδειοδότησης και περιλαμβάνει την εγκατά-
σταση 138 ανεμογεννητριών σε 23 νησίδες του Αιγαίου. 
- GREGY Interconnector της ELICA (διασύνδεση Ελλάδας 

– Αιγύπτου).
-Το Σύστημα Αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία της ΤΕΡ-
ΝΑ Ενεργειακή.
 -Το έργο εγκατάστασης μπαταριών αποθήκευσης ενέρ-
γειας στην Πτολεμαΐδα της Eunice Energy Group.
 Στον τομέα του φυσικού αερίου τα έργα ελληνικού ενδια-
φέροντος είναι, αντίστοιχα:
-Ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός που είναι υπό κατασκευή.
-Η πλωτή μονάδα Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην 
Αλεξανδρούπολη. 
-Η υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στην Καβάλα (ο δια-
γωνισμός είναι σε εξέλιξη).
-Η αναβάθμιση του αγωγού ΤΑΡ.
-Ο αγωγός East Med που σχεδιάζεται να μεταφέρει φυσικό 
αέριο από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου προς 
την Ευρώπη μέσω Ελλάδας.
- Ο υποθαλάσσιος αγωγός Ελλάδας – Ιταλίας «Ποσει-
δών».
-Σειρά μετρητικών, ρυθμιστικών και σταθμών συμπίεσης.

Στα προγράμματα ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων 
αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος 
Παπαθανάσης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. 
«Υπάρχει μια δέσμη μέτρων για τις μικρές επιχειρήσεις. 
Αυτή τη στιγμή τρέχουν τρία προγράμματα, εκ των οποί-
ων το ένα αφορά στις μικρές επιχειρήσεις, από 1 έως 10 
άτομα, για να μπορέσουν να επενδύσουν. Το πρόγραμμα 
ανέρχεται στα 525 εκατ. ευρώ και η πλατφόρμα για την 
υποβολή αιτήσεων είναι ανοιχτή έως τις 31 Μαρτίου. 

Πολύ σύντομα θα αναρτήσουμε τις αποφάσεις υπαγωγής 
400 επενδυτικών σχεδίων, όπου εκεί υπάρχουν και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και μόλις προχθές είχαμε την υπαγω-
γή περίπου 120 τέτοιων επιχειρήσεων στον Αναπτυξιακό 
νόμο», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Επιπλέον, προανήγγειλε και το πρόγραμμα χορήγησης 
δανείων ύψους 30.000-50.000 ευρώ, με εγγύηση του ελ-
ληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 90%. «Λόγω της υψηλής 
εγγύησης, θα πάρουν χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις αυτό το 

ποσό που το έχουν ανάγκη», σημείωσε.
Για το άνοιγμα της αγοράς, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε ότι 
τα μέτρα και οι κανόνες είναι γνωστά, οι επαγγελματίες 
γνωρίζουν πώς πρέπει να τα τηρήσουν, τονίζοντας ότι 
«πρέπει όλοι να τηρήσουν για να έχουμε διάρκεια. Πρέπει 
να δουλέψει η αγορά για να μπορέσει να καλύψει κάποια 
από τα μεγάλα κενά που έχουν δημιουργηθεί».

Υπεγράφη την Παρασκευή μνημόνιο συνεργασίας μετα-
ξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του 
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, από τον πρύτανη του 
ιδρύματος, Νίκο Κατσαράκη και τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο του Οργανισμού, Μηνά Παπαδάκη, σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Το μνημόνιο συνεργασίας είναι αποτέλεσμα της εξωστρε-
φούς πολιτικής των δύο φορέων και αποτελεί την απαρ-
χή για την υλοποίηση ενός κοινού οράματος με στόχο 
την ανάπτυξη και πρόοδο της Κρήτης και της κοινωνίας 
γενικότερα. Η συνεργασία αυτή αναμένεται, όπως επιση-

μάνθηκε, να επιτρέψει την εντατικοποίηση των σχέσεων 
αλληλεπίδρασης των δύο φορέων για την από κοινού 
υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτι-
κών δράσεων, με σκοπό τη βελτίωση, τόσο του λειτουρ-
γικού μοντέλου και των δύο φορέων, όσο και της πόλης 
του Ηρακλείου γενικότερα. ‘Αμεσα, οι δύο συνεργαζόμε-
νοι φορείς θα εξειδικεύσουν δράσεις σε τεχνικό επίπεδο, 
με σεβασμό στο γράμμα και στο πνεύμα της παρούσας 
συμφωνίας. Με βάση τη διαθέσιμη τεχνογνωσία στο 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τις αναπτυξιακές 
προσεγγίσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηράκλειου, ως κατ’ 

αρχήν πεδία συνεργασίας και ενδεικτικές δράσεις ορίστη-
καν η κρουαζιέρα και το στρατηγικό πλάνο προώθησης 
και ανάπτυξης ΟΛΗ ως branding προορισμού, αλλά και η 
ενέργεια ως προς τον σχεδιασμό αξιόπιστου ενεργειακού 
προφίλ των εγκαταστάσεων του λιμένος και εκμετάλλευση 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Επιπλέον, θα αφορούν 
το περιβάλλον, την πληροφορική και την εκπαίδευση, με 
την υλοποίηση απλών ή εξειδικευμένων σεμιναρίων, με 
σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις σε επιστημονικά/
τεχνολογικά πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

ΜΠΑΡΑΖ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ «ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΗΣ ΕΕ 
ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30.000-50.000 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 90% ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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«Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του προγράμματος ανα-
βάθμισης των αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας, σε έκδοση Viper, που έχει αναληφθεί από την Ελ-
ληνική Αεροπορική Βιομηχανία και τη Lockheed Martin, 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμαστική πτήση του 
αναβαθμισμένου πλέον αεροσκάφους. Κατά τη διάρκεια 
της δοκιμαστικής πτήσης έγινε έλεγχος των αναβαθμισμέ-
νων συστημάτων του αεροσκάφους με απόλυτη επιτυχία, 

δίδοντας το έναυσμα για την απρόσκοπτη συνέχιση των 
εργασιών και των υπολοίπων προς αναβάθμιση αερο-
σκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας. Σημειώνεται ότι οι 
εν λόγω εργασίες αναβάθμισης υλοποιήθηκαν εντός του 
προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος,  χωρίς καμία 
παρέκκλιση», αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΕΑΒ, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
«Στις δύσκολες συνθήκες που οφείλονται στη μακρά πε-

ρίοδο της πανδημίας COVID-19,  η παραγωγική δραστη-
ριότητα της ΕΑΒ παρέμεινε ενεργή, προσηλωμένη στο 
στόχο της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων ο οποίος 
επετεύχθη με απόλυτη συνέπεια. Αναφορικά δε με τους 
συντελεστές της επιτυχίας αυτής, αξίζουν συγχαρητήρια 
στο προσωπικό και όλους τους συμμετέχοντες, τονίζοντας 
την άριστη συνεργασία μεταξύ Lockheed Martin, ΕΑΒ και 
Πολεμικής Αεροπορίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΕΔΥΤΕ) υλοποιεί την ανάπτυξη μιας γρήγορης και αξι-
όπιστης διαγνωστικής μεθόδου για την ανίχνευση του 
κορωνοϊού και της Covid-19, βασισμένης στην Τεχνητή 
Νοημοσύνη/Βαθιά Μάθηση και στην ανάλυση αξονικών 
τομογραφιών θώρακα των εξεταζόμενων, σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η μέθοδος μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα 
της διάγνωσης, ειδικά στα πρώτα στάδια, αλλά και της 
αξιολόγησης της θεραπείας των ασθενών, και να αποτε-
λέσει σημαντικό βοήθημα στις εργαστηριακές εξετάσεις 
αντίστροφης μεταγραφής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυ-

μεράσης (μοριακό τεστ RT-PCR). Για την υλοποίηση του 
συστήματος χρησιμοποιούνται απεικονιστικές εξετάσεις, 
οι οποίες έχουν αποθηκευτεί στο Κέντρο Δεδομένων Υγεί-
ας της ΕΔΥΤΕ (έργο HARMONΙ), σύμφωνα με μνημόνιο 
συνεργασίας που έχει υπογραφεί με το υπουργείο Υγείας.
Στο πλαίσιο του έργου δημιουργείται ένα σύνολο δε-
δομένων εκπαίδευσης με ανωνυμοποιημένες αξονικές 
τομογραφίες, όπου η κάθε αξονική αποτελείται από μια 
ακολουθία δισδιάστατων ψηφιακών εικόνων. Το σύνο-
λο δεδομένων χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση ενός 
συστήματος βαθιάς μάθησης, έτσι ώστε «διαβάζοντας» 
μια αξονική, το σύστημα να αποφαίνεται για την ύπαρξη 

Covid-19 ή όχι σε αυτήν, παρέχοντας παράλληλα πληρο-
φορίες για τη δομή και τα στοιχεία που βασίστηκε για την 
εκάστοτε πρότασή του.
Το τωρινό σύνολο εκπαίδευσης περιλαμβάνει 1.500 αξο-
νικές τομογραφίες, ενώ διαρκώς αυξάνεται, μιας και η 
ικανότητά ενός τέτοιου συστήματος βαθιάς μάθησης να 
παρέχει πολύ καλή διάγνωση, βασίζεται στην εκπαίδευσή 
του με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και αντιπροσωπευτι-
κότερο δείγμα των περιπτώσεων Covid-19 στη χώρα μας.

Η Amazon WebServices (AWS) ανακοίνωσε το άνοιγμα 
του πρώτου γραφείου της στην Ελλάδα, στην Αθήνα, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το νέο ελληνικό 
γραφείο είναι μέρος της διαρκούς επένδυσης της AWS 
στην Ελλάδα, καθώς η εταιρεία συνεχίζει τη διεύρυνση 
της ομάδας που στηρίζει τον αυξανόμενο αριθμό πελατών 
και συνεργατών της στην Ελλάδα. Το γραφείο θα υποστη-
ρίξει οργανισμούς κάθε μεγέθους, συμπεριλαμβανομέ-
νων startups, επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσι-
ου τομέα, καθώς κάνουν την μετάβαση στο υπολογιστικό 
νέφος της AWS (AWS Cloud). 
Ομάδες account managers, partner managers και 
solutions architects και άλλα στελέχη ήδη εξυπηρε-
τούν πελάτες στην Ελλάδα, καλύπτοντας ένα ευρύ φά-
σμα υπηρεσιών από την ανάπτυξη και λειτουργία test 
environments μέχρι την ανάλυση μεγάλων δεδομένων 
(Big Data Analytics), εφαρμογές σε περιβάλλον mobile, 
web και στα κοινωνικά δίκτυα, επιχειρηματικές εφαρμο-
γές (business applications), εφαρμογές Internet ofThings 
(IoT) και διαχείρισης κρίσιμων εργασιών. HAWS έχει στο 
πελατολόγιο της μερικές από τις ταχύτερα αναπτυσσό-
μενες και πιο γνωστές startupsκαι επιχειρήσεις όπως οι 
Beat, DeepseaTechnologies, futurehome.gr, Madinad, 

Marpoint, Money Market, Orfium, Omilia, ΠΑΕ ΠΑΟΚ, 
Qivos, Spitogatos,  Voiceland, Wind Ελλάς, Workathlon 
και Χρυσή Ευκαιρία, καθώς και οργανισμούς του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα. Η AWS διαθέτει επίσης μία 
δραστήρια ομάδα χρηστών (user group) στην Αθήνα, με 
εκατοντάδες μέλη που οργανώνουν τοπικές συναντήσεις 
για προγραμματιστές με σκοπό τη δικτύωσή τους και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας. 
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανοίγουμε το πρώτο γρα-
φείο της AWS στην Ελλάδα» δήλωσε ο Przemek Szuder, 
AWS Central and Eastern Europe Leader. «Καθώς οι πελά-
τες μας στη χώρα αυξάνονται, αποφασίσαμε να ανοίξουμε 
γραφείο στην Αθήνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
νέων πελατών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις 
υπηρεσίες της AWS για να καινοτομήσουν, να μειώσουν 
τα κόστη των πληροφοριακών συστημάτων τους και να 
αναπτυχθούν, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες του 
υπολογιστικού νέφους (cloud). Ανυπομονούμε να καλ-
λιεργήσουμε το πνεύμα πρωτοπορίας που υπάρχει στη 
χώρα και να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας ώστε να 
επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους για να 
παρέχουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στους Έλλη-
νες πελάτες τους και τους πολίτες». 
Σημειώνεται ότι για πολλά χρόνια, η AWS στηρίζει ελ-

ληνικές startupκαι το τοπικό οικοσύστημα τεχνολογίας, 
μέσω προγραμμάτων όπως το AWS Activate και το 
AWSAcademy. To AWS Activate δίνει σε startups ό,τι 
χρειάζονται για να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τα εργα-
λεία της AWS, όπως μονάδες (credits) αξίας έως 100.000 
δολαρίων, εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη, καθώς και 
επαφές με επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες (incubators), 
επιταχυντές (accelerators) και εταιρείες επενδυτικών 
συμμετοχών (venture capital), όπως οι CrowdPolicy, 
Marathon, MBriyo, Metavallon, MIT EF, Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδα (ΕΤΕ), OK!Thess και Venture Friends. H AWS 
δραστηριοποιείται και στον τομέα της Εκπαίδευσης, εκ-
παιδεύοντας μαθητές και φοιτητές καθώς και τους επόμε-
νους ηγέτες στον χώρο της πληροφορικής μέσω της AWS 
Academy. H AWSAcademy βοηθά εκπαιδευόμενους και 
εκπαιδευτές να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν 
δεξιότητες σχετικές με τη χρήση και ανάπτυξη εφαρμογών 
στο υπολογιστικό νέφος της AWS (cloudcomputing), με 
στόχο να επιταχύνει τη διάχυση της γνώσης γύρω από το 
υπολογιστικό νέφος στη χώρα. Μέλη της AWS Academy 
στην Ελλάδα είναι το Αμερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης 
(AmericanCollege of Thessaloniki - ACT), το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδος. 

EAB: ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΕΟΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ F-16
Εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος, χωρίς καμία παρέκκλιση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
Από αξονικές τομογραφίες, αναπτύσσει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας   

h AmAZon wEB sERvICEs ΑΝΟΙΓΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   
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Την ακλόνητή τους υποστήριξη στο Σχέδιο Ανάπλα-
σης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με τη 
μορφή που έχει ήδη λάβει μετά και την εξαντλητική και 
πολυετή συστηματική μελέτη του, εκφράζουν με κοινή 
τους δήλωση –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 19 αυτοδιοικη-
τικοί και επιχειρηματικοί φορείς της βόρειας Ελλάδας, 
σε συνέχεια σχετικής πρωτοβουλίας που ανέλαβε 
το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
(ΕΒΕΘ).
Στην κοινή τους δήλωση, οι φορείς σημειώνουν ότι η 
Θεσσαλονίκη έχει κάθε δικαίωμα να οραματίζεται έναν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις στην 
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, αλλά «για την 
προώθηση και υλοποίηση του οράματος απαιτούνται 
πράξεις, δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με μακρό-
πνοο χαρακτήρα, αλλά και ταυτόχρονα θεμελιωμένες 
σε πραγματικά δεδομένα και με την αίσθηση του εφι-
κτού».
Υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει 
η ανάπλαση της ΔΕΘ για την πορεία της πόλης, στην 
κοινή τους δήλωση οι φορείς σημειώνουν ότι βάσει 

της σύνταξης του σχεδίου διασφαλίζεται η βιωσιμό-
τητα και η αειφορία. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η 
ανάπτυξη ενός Μητροπολιτικού Πάρκου σε μία έκταση 
που καταλαμβάνει το 50% περίπου του σημερινού οι-
κοπέδου της ΔΕΘ. Το σχέδιο αφορά σε κατασκευή υπό-
γειων χώρων στάθμευσης για περισσότερα από 2000 
αυτοκίνητα, ενώ επιδιώκεται τα κτίρια που θα ανε-
γερθούν για την κάλυψη των εκθεσιακών αναγκών, 
να ικανοποιούν σύγχρονα πρότυπα βιοκλιματικών 
κατασκευών ώστε να ελαχιστοποιείται το οικολογικό 
αποτύπωμα.
Μεταξύ άλλων, στην κοινή τους ανακοίνωση, οι 19 
φορείς σημειώνουν ότι το έργο μελετάται ήδη από 
το 2012 και αποτυπώνεται στο απαραίτητο Ειδικό 
Χωρικό Σχέδιο που θα λάβει τη μορφή Προεδρικού 
Διατάγματος. Υπενθυμίζουν ότι το σχέδιο τέθηκε σε 
διαβούλευση εντός του 2019 και στην τελική του μορ-
φή έχει ενσωματώσει σημαντικές παρατηρήσεις που 
υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια αυτής, ενώ τυγχάνει 
της αποδοχής τόσο της προηγούμενης όσο και της ση-
μερινής κυβέρνησης.

«Η υλοποίηση του σχεδιασμού για την ανάπλαση της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε καλό 
δρόμο. Οι φορείς που συνυπογράφουν την κοινή δή-
λωση παρακολουθούν με έντονο και αμείωτο ενδια-
φέρον την πορεία του και δηλώνουν κατηγορηματικά 
την ακλόνητη υποστήριξή τους στο Σχέδιο Ανάπλασης, 
με τη μορφή που αυτό έχει λάβει με την εξαντλητική 
και συστηματική μελέτη του», τονίζεται στη σημερινή 
ανακοίνωση.
Την κοινή δήλωση συνυπογράφουν οι εξής φορείς: Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δήμοι Θεσσαλονίκης 
και Πυλαίας - Χορτιάτη, Κεντρική Ένωση Επιμελητη-
ρίων Ελλάδας, Τεχνικό Επιμελητήριο/τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας, Οικονομικό Επιμελητήριο (Περιφερειακό 
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας), Εμποροβιομηχανικό, 
Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλο-
νίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής, 
οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) και Εξαγω-
γέων Β. Ελλάδας (ΣΕΒΕ), ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσ-
σαλονίκης, ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Β. 
Ελλάδας και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Τη σταθερή διατήρηση του ιικού φορτίου των λυμά-
των σε «πράσινο» επίπεδο επιβεβαιώνει το εβδομαδι-
αίο διάγραμμα παρακολούθησης της επιδημιολογικής 
εικόνας της πόλης, στην έρευνα που διεξάγει διεπιστη-
μονική ομάδα του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την πιο πρόσφατη 
δειγματοληψία της 13ης Ιανουαρίου, για την οποία 
ολοκληρώθηκε σήμερα η ανάλυση και ο περιβαλλο-
ντικός εξορθολογισμός, όλες οι μετρήσεις που αποτι-
μούν και την επίπτωση της αυξημένης κινητικότητας 
κατά τις ημέρες των εορτών, κινούνται γύρω από το 
ίδιο επίπεδο, παρουσιάζοντας οριακές αυξομειώσεις, 
οι οποίες δείχνουν ότι η διασπορά του SARS-CoV-2 
στην κοινότητα παραμένει στα ίδια -σχετικά χαμηλά- 
επίπεδα.
«Περιμένουμε και τις αναλύσεις της επόμενης εβδομά-
δας για να πούμε με ασφάλεια, αν πέρασε «ανώδυνα» 

και ο εορτασμός των Θεοφανίων, όπου καταγράφηκαν 
κάποιες περιπτώσεις συνωστισμού ατόμων», δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά 
υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπα-
ϊωάννου.
Επισήμανε, δε, πως «καθώς η Πολιτεία ετοιμάζεται για 
το πρώτο βήμα στη σταδιακή επανεκκίνηση της οικο-
νομίας, η εκ του αποτελέσματος πετυχημένη εφαρμογή 
των μέτρων που ίσχυσαν τις μέρες των γιορτών, θα 
πρέπει να αποτελέσει «οδηγό» για τους πολίτες, δηλα-
δή θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους πως όταν 
η χαλάρωση των περιορισμών γίνεται σε ένα πλαίσιο 
οδηγιών, που όλοι σέβονται και τηρούν, τότε η κατά-
σταση παραμένει διαχειρίσιμη και μακριά από επικίν-
δυνες εκπλήξεις».
«Άρα», εξήγησε ο πρύτανης του ΑΠΘ, «είναι σημαντικό 
η όποια άρση των περιοριστικών μέτρων να μη συνο-
δευτεί από χαλάρωση σε ό,τι αφορά την τήρηση των 

μέτρων ατομικής προστασίας, που θα πρέπει συνεχί-
σουν να τηρούνται απαρέγκλιτα, τουλάχιστον για όσο 
εξελίσσεται η διαδικασία του εμβολιασμού». 
Στο συνημμένο διάγραμμα, που δημοσιεύει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, οι ημέρες των δειγματοληψιών που καταγράφο-
νται με κόκκινο χρώμα αντιστοιχούν σε περισσότερα 
από 500 κρούσματα - όπως ανακοινώθηκαν τις αντί-
στοιχες ημέρες από τον ΕΟΔΥ - οι μέρες που καταγρά-
φονται με πορτοκαλί σε 100-400 κρούσματα και οι 
μέρες που καταγράφονται με πράσινο σε λιγότερα από 
εκατό κρούσματα.
Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορωνοϊού στα αστικά 
απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθο-
λογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος 
του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, 
που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων.

ΤΗΝ ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΘ 
Εκφράζουν 19 αυτοδιοικητικοί και επιχειρηματικοί φορείς της Β. Ελλάδας

ΤΟ ΕβΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΘ-ΕΥΑΘ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ
Η επανεκκίνηση της αγοράς να μη συνοδευτεί από χαλάρωση στα μέτρα προστασίας, προειδοποιεί ο πρύτανης του ΑΠΘ
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Ανοικτό το ενδεχόμενο να παραταθούν οι αναστολές πλη-
ρωμών για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και 
μετά τον Απρίλιο, εάν δεν έχει επανέλθει η οικονομία, άφησε 
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Θυμίζοντας 
(στον ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα FM) τις ήδη θεσμοθετημένες 
ρυθμίσεις, πρόσθεσε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε 
να επανεξετάσουμε τη διάρκεια της αναστολής εάν αυτό είναι 
απαραίτητο», αναφέρει το ΑΠΕ. Επεσήμανε δε, ότι για άλλη μια 
φορά η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχί-
σουν να ενισχύουν και να στηρίζουν επιχειρήσεις και θέσεις ερ-
γασίας όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση αλλά και αμέσως μετά, 

ώστε να ξεπεραστεί η κρίση με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες. 
 Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι αυτό το 
διάστημα το υπουργείο Οικονομικών συζητεί ένα πρόγραμμα- 
ανάλογο με το πρόγραμμα «Γέφυρα» για επιδότηση δόσεων 
δανείων που είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία- για 
την επιδότηση δόσεων δανείων σε πληττόμενες από την κρίση 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Και 
αυτό το πρόγραμμα θα επιδοτεί δόσεις δανείων έως και 9 μήνες, 
σε ποσοστό που θα καθορίζεται από την κατάσταση που βρί-
σκεται το δάνειο (εάν είναι εξυπηρετούμενο ή σε καθυστέρηση), 
με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Αναφορικά, τέλος, με την «επιστρεπτέα προκαταβολή 5», για 
την οποία η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διορθώσεων 
παρατάθηκε έως και την προσεχή Τρίτη, παρατήρησε ότι οι 
αιτήσεις έχουν ξεπεράσει πλέον τις 600.000, ενώ το υπουρ-
γείο Οικονομικών υπολόγιζε να ενισχυθούν περίπου 400.000 
επιχειρήσεις. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν ενισχύονται όλες οι 
επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν αίτηση, καθώς κάποιες δεν πλη-
ρούν τα κριτήρια της προκήρυξης, και υπό αυτό το δεδομένο το 
συνολικό ποσό που θα διατεθεί για ενισχύσεις θα είναι της τάξης 
του 1,5 δισ. ευρώ.

«Με την συμβολή της Περιφέρειας Αττικής ο Δήμος Κυθήρων 
κατάφερε να επιλύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων του και να βάλει τέλος στα πρόστιμα που επιβάλλονται στη 
χώρα»
Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του βρίσκεται –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-  ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
(ΧΥΤΥ) στο Κύθηρα, προϋπολογισμού 6.300.000,00 ευρώ. Το 
έργο που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Αττικής και συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Στήριξης, ξεκίνησε από 
την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας και η παρούσα διοί-
κηση το έθεσε σε προτεραιότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην 
έγκαιρη ολοκλήρωση του με συντονισμένες ενέργειες. 
Με δεδομένο ότι οι εργασίες στις εγκαταστάσεις έχουν σχεδόν 
ολοκληρωθεί ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της λεκάνης του 
ΧΥΤΥ. Η δοκιμαστική λειτουργία υλοποιείται με την τοποθέτηση 
μέσα στην λεκάνη των υπολειμμάτων δηλ. απορριμμάτων που 
δεν είναι ανακυκλώσιμα ούτε μπορούν να κομποστοποιηθούν. 
Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, όλες οι εγκα-
ταστάσεις θα είναι σε λειτουργία, καθώς επίσης θα εκτελούνται 

μηνιαίοι περιβαλλοντικοί έλεγχοι για την εκλυόμενη ποσότητα βι-
οαερίου, έλεγχο υδάτων , κλπ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό το έργο 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 2021. 
Να σημειωθεί ότι η αποκατάσταση των 2 πρώην ανεξέλεγκτων 
ΧΑΔΑ σε Κύθηρα και Αντικύθηρα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με 
τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, γεγονός το οποίο 
συνέβαλε να αρθεί το πρόστιμο ύψους 320.000€ το χρόνο που 
πλήρωνε η Χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Κύθηρα το 
συμβατικό αντικείμενο έχει περαιωθεί σε ποσοστό 97%, ενώ στο 
νησί των Αντικυθήρων οι συμβατικές εργασίες έχουν εκτελεσθεί 
σε ποσοστό 80%.
Με αφορμή την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας ο Περιφε-
ρειάρχης δήλωσε:  
«Με την συμβολή της Περιφέρειας Αττικής ο Δήμος Κυθήρων κα-
τάφερε να επιλύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμά-
των του και να βάλει τέλος στα πρόστιμα που επιβάλλονται στην 
χώρας. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που ξεκίνησε από την 
προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας και καταφέραμε με συ-
ντονισμένες κινήσεις και σχέδιο να επιταχύνουμε την ολοκλήρωση 

του, καθώς για εμάς οι υποδομές που σχετίζονται με τη διαχείριση 
των απορριμμάτων, είναι ύψιστης προτεραιότητας. 
Αξιοποιούμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη 
διάθεσή μας με σκοπό την ισότιμη ανάπτυξη όλων των Δήμων 
της Αττικής. Στόχος μας να νιώθουν οι πολίτες που ζουν σε απομα-
κρυσμένες περιοχές, σε νησιά άγονης γραμμής όπως τα Κύθηρα, 
πως είμαστε δίπλα τους ενεργά. Με έργα υποδομής στηρίζουμε τα 
Κύθηρα με στοχεύοντας την ανάπτυξη τους αλλά και την ανάδειξη 
της ομορφιάς και της ιστορικότητά τους». 
Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης έχει ζητήσει από την αρμόδια 
Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη να 
συντονίσει τις αναγκαίες διαδικασίες και να είναι σε στενή συνερ-
γασία με το Δήμαρχο Σ. Χαρχαλάκη. 
Με αφορμή τη δοκιμαστική λειτουργία η Αντιπεριφερειάρχης επι-
σημαίνει: «Με συστηματική δουλεία και με τη στενή συνεργασία 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων μπαίνει τέλος 
στο πρόβλημα των απορριμμάτων με τη δημιουργία ενός υπερ-
σύγχρονου χώρου διαχείρισης απορριμμάτων. 

Διαδικτυακή εκδήλωση θα διοργανώσει ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αθηνών, με σκοπό να παρουσιάσει στα μέλη του 11 εργαλεία 
που θα βοηθήσουν την ψηφιακή αναβάθμιση των εμπορικών 
επιχειρήσεων.
Η εκδήλωση –σύμφωνα με το ΑΠΕ- θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, στις 5 το απόγευμα και ομιλητές θα είναι, 
εκτός από τον πρόεδρο του συλλόγου Σταύρο Καφούνη, οι εξής:
- Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ι. Τσακίρης:  Επιδο-
τούμενο νέο πρόγραμμα επιχορήγησης «e-λιανικό», για την δη-
μιουργία e-shop από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
- Γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Π. 
Σταμπουλίδης: Παρουσίαση πλατφόρμας e-katanalotis.gr
- Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης: Παρουσίαση της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας «agora.delivery» e-shop για όλα τα καταστή-

ματα λιανικής και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
- Δήμαρχος Αθηναίων, Κ. Μπακογιάννης: Παρουσίαση της πλατ-
φόρμας Athensisback.
- Πρόεδρος ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος: Παρουσίαση Ηλεκτρονικής Αγοράς  
www.directmarket.gr μια «ηλεκτρονική βιτρίνα» και ταυτόχρονα 
ένα ηλεκτρονικό πολυκατάστημα, που αξιοποιεί τις τελευταίες 
τάσεις της αγοράς Social Shopping Marketplace και το τρισδιά-
στατο ψηφιακό εκθετήριο AthEnsVtradE που φιλοξενεί εικονικά 
περίπτερα και παρέχει ένα καινοτόμο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ 
των εκθετών και των πελατών τους.
- Google-διευθύντρια Marketing ΝΑ Ευρώπης, Μ. Φουντά: Συ-
νεργασία με ΕΣΑ και παρουσίαση του νέου προγράμματος ψηφια-
κής ενδυνάμωσης για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
- Skroutz-Head of Commercial, Γ. Τζαβάρα: Skroutz.gr 

Marketplace. Το εμπόριο στην ψηφιακή εποχή.
- Public-Head of Marketplace & Content, Ρ. Φωτεινού: Public.gr 
Marketplace για εμπόρους με ή χωρίς e-shop.
- Eurobank-Τομέας Στρατηγικής και Ανάλυσης, Π. Θεοδώρου: 
Ολοκληρωμένες λύσεις e-commerce για μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις.
- Prosvasis-Customer Success Manager, Μ. Κοσμάς: Παρουσίαση 
του «Prosvasis Go» που αφορά έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων 
και αυτόματη αποστολή στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και 
στον λογιστή.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αναζητούν στην ηλεκτρονική σελίδα του Εμπορικού Συλλόγου 
Αθηνών.

Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: EΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Και μετά τον Απρίλιο, εάν δεν έχει επανέλθει η οικονομία

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10+1 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Oι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δανείων και πιστώσεων δια-
χειρίζονται σήμερα ενεργά για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμά-
των και επενδυτών δάνεια αξίας περίπου 100 δισ.ευρώ, τα οποία 
προέρχονται από διαφορετικά δανειακά χαρτοφυλάκια όλων των 
κατηγοριών, αναφέρεται σε ανακοίνωση των Εταιρειών Διαχείρι-
σης Απαιτήσεων Δανείων και Πιστώσεων (ΕΕΔΑΔΠ), με αφορμή 
την συμπλήρωση δύο ετών παρουσίας των εταιρειών στην χώρα 
μας.
«Πρόκειται για δάνεια βαθιάς καθυστέρησης σε στάδιο προχωρη-
μένων νομικών ενεργειών, για οφειλές που παρουσιάζουν μικρή 
καθυστέρηση σε σχέση με το συμφωνημένο χρόνο αποπληρω-
μής αλλά και για ενήμερα δάνεια. Τα υπό διαχείριση χαρτοφυλά-
κια περιλαμβάνουν δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων, με ή χωρίς 
εξασφαλίσεις, από απλά καταναλωτικά μέχρι σύνθετο επιχειρη-
ματικό δανεισμό, όπως περιπτώσεις ομολογιακών δανείων από 
πολλαπλούς πιστωτές», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «τα μέλη της Ένωσης απα-
σχολούν σήμερα πάνω από 4.000 εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία 
σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο. Με τη 
δραστηριότητά τους και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελ-

λάδας, οι εταιρείες διαχείρισης έχουν αναδειχθεί πλέον σε βασικό 
πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παράλληλα με τις 
τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες».
 
Ρυθμίσεις 75.000 δανείων σε ένα χρόνο σε χαρτοφυ-
λάκια εκτός τραπεζικών ισολογισμών 
Σύμφωνα με το απολογιστικό δελτίο «τον τελευταίο χρόνο, οι 
Εταιρείες Διαχείρισης-Μέλη της Ένωσης προχώρησαν σε πε-
ρισσότερες από 75.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους πάνω από 2 
δισ. σε χαρτοφυλάκια που έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται 
εκτός τραπεζικών ισολογισμών, δίνοντας σε χιλιάδες δανειολή-
πτες λύσεις που περιλαμβάνουν και άφεση χρέους. Ταυτόχρονα, 
επεξεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν για λογαριασμό τραπεζικών 
ιδρυμάτων ένα μεγάλο πλήθος ρυθμίσεων για δάνεια που πα-
ραμένουν εντός τραπεζικών ισολογισμών, εξασφαλίζοντας τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους».
Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «όλα τα Μέλη της 
Ένωσης βρίσκονται διαρκώς δίπλα στους ειλικρινείς και συνερ-
γάσιμους δανειολήπτες, συνεχίζοντας να παρέχουν κατάλληλες 
λύσεις διευθέτησης οφειλών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. 

Παράλληλα, στα πρώτα δύο χρόνια της λειτουργίας της, η Ένωση 
και τα Μέλη της ανέπτυξαν σημαντικές δράσεις θεσμικού, οικονο-
μικού και κοινωνικού χαρακτήρα».
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι «ο ρόλος του κλάδου 
των Εταιρειών Διαχείρισης θα ενισχυθεί περαιτέρω εντός του 
2021. Η δευτερογενής αγορά δανείων αναμένεται να ξεπεράσει 
σημαντικά τα 100 δισ. ευρώ ενώ οι νέες τιτλοποιήσεις που έχουν 
ήδη ανακοινωθεί αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ. 
Παράλληλα, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το σχέδιο της 
Τράπεζας της Ελλάδας για τη δημιουργία Εταιρείας Διαχείρισης 
Στοιχείων Ενεργητικού («Asset Management Company»), η 
εφαρμογή του οποίου θα διευρύνει περαιτέρω την περίμετρο των 
υπό διαχείριση δανείων»
Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και 
Πιστώσεις εκπροσωπεί το νέο χρηματοπιστωτικό κλάδο των 
Εταιρειών Διαχείρισης. Η Ένωση ιδρύθηκε στις αρχές του 2019 
και σήμερα έχει ως μέλη 24 Εταιρείες Διαχείρισης. Όλα τα μέλη της 
αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Η αξία των στοιχείων ενεργητικού που διαχειρίζονται σήμερα οι 
Εταιρείες Διαχείρισης ανέρχεται περίπου σε 100 δισ. ευρώ.

Περισσότερες από χίλιες είναι οι υπηρεσίες που έχουν ενταχθεί στο 
gov.gr που άρχισε τη λειτουργία του από τον Μάρτιο 2020 μέχρι 
το τέλος Δεκεμβρίου 2020. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη μέσα από τις 
11 κατηγορίες υπηρεσιών παρέχει, χωρίς κόπο και χωρίς οι πο-
λίτες να συνωστίζονται, οποιοδήποτε πιστοποιητικό κι έγγραφο 
από τον τομέα γεωργίας και κτηνοτροφίας, επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, δικαιοσύνης, πολίτη και καθημερινότητας, στράτευ-
σης, μέχρι περιουσίας και φορολογίας, εργασίας κι ασφάλισης, 
οικογένειας, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού και 
τουρισμού κα.
Ταυτόχρονα, στο gov.gr, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, μπορείτε να εγ-
γραφείτε στην άυλη συνταγογράφηση, να εξυπηρετηθείτε μέσω 
τηλεδιάσκεψης με ΚΕΠ, να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγύτερων 
συγγενών και να κάνετε υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση. 
Όπως δείχνουν τα στοιχεία οι πολίτες έχουν ανταποκριθεί και χρη-
σιμοποιούν το gov.gr για να διεκπεραιώσουν εκκρεμότητες με το 
Δημόσιο.
Ειδικότερα, μέχρι τον Μάρτιο 2020 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 
έχουν εκδοθεί 1.500.507 υπεύθυνες δηλώσεις, 629.771 εξουσι-
οδοτήσεις, 604.413 πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, 
109.120 πιστοποιητικά γέννησης, 6952 πιστοποιητικά εγγύτερων 
συγγενών, 30.595 ληξιαρχικές πράξεις γάμου, 54.149 ληξιαρχικές 
πράξεις γέννησης, 2994 ληξιαρχικές πράξεις συμφώνου συμ-
βίωσης, 15.409 ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, 38.528 αιτήσεις 

προς ΚΕΠ μέσω του gov.gr, 1.129.391 ενεργοποιήσεις άυλης 
συνταγογράφησης, 7.880.165 άυλες συνταγές, 1.553.946 άυλα 
παραπεμπτικά εξετάσεων, 122.290 προσωρινές άδειες οδήγησης 
(από τον Μάιο 2020), ενώ πραγματοποιήθηκαν 19.416 ψηφιακά 
ραντεβού myKEPlive, 7.408.090 επισκέψεις σελίδων στο gov.g 
και 414.000 επισκέψεις στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών.
Να σημειώσουμε ότι οι περισσότεροι πολίτες συνδέθηκαν μέσα 
από το κινητό τους (332.738), οι υπόλοιποι μέσα από τον υπολο-
γιστή τους (297.892) και τέλος λίγοι ήταν αυτοί που επέλεξαν το 
τάμπλετ για να «μπούνε» στο gov.gr. (23.786). 
Για Covid-19
Μέσω gov.gr οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν το ραντεβού 
τους για τον εμβολιασμό, να εκδώσουν βεβαίωση άδειας κυκλο-
φορίας αλλά και να ενημερωθούν για όσα όσα πρέπει να γνωρί-
ζουν για την πανδημία.
Μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης εργοδοτών για 
την αντιμετώπιση της Covid 19, δήλωσης εργαζομένων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, επιδότησης δανείων κύριας κατοι-
κίας πληγέντων κορωνοϊού, δωρεάν ελέγχου για τον κορωνοϊό, 
δωρεάν ελέγχου για την Covid 19 για εκπαιδευτικούς και μαθητές 
16 ετών και άνω.
Να υπενθυμίσουμε ότι το gov.gr είναι η διαδικτυακή πύλη που φι-
λοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες 19 υπουργείων, 67 φορέων 
κι οργανισμών και 7 ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου που πα-

ρέχονται μέσω διαδικτύου. Μέσα από το gov.gr επίσης οι πολίτες 
μπορούν να συμμετέχουν στην Ψηφιακή Ακαδημία, ώστε να βελ-
τιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες διαδικτυακά και δωρεάν. Τα 
στοιχεία για την Ψηφιακή Ακαδημία καταγράφουν:
   • 214 μαθήματα    
   • 32 πάροχοι    
   • 30 θεματικές ενότητες    
   • 1800+ ώρες εκπαίδευσης    
   • 280.000 μοναδικοί επισκέπτες    
   • 414.000 Επισκέψεις στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών    
   • 3.340.000 χτυπήματα σελίδων της Ψηφιακής Ακαδημίας Πο-
λιτών
   • 3.910 προσβάσεις στο ερωτηματολόγιο γενικών ψηφιακών 
δεξιοτήτων (digcom2.1)
   • 1.870 προσβάσεις στις προτάσεις μαθημάτων (5 περιοχές δε-
ξιοτήτων)
   • 1.500 προσβάσεις στο «εμπλουτίστε τις εξειδικευμένες σας γνώ-
σεις» (εξειδικευμένες ομάδες)
Στόχος της επιμορφωτικής πύλης είναι να παρέχει στους πολίτες 
με εύκολο, γρήγορο και προσιτό τρόπο πρακτική υποστήριξη για 
τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και 
να αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκε-
ντρώνει ό,τι χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δημόσιο.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75.000 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΔΙΣ. ΣΕ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑβΙβΑΣΤΕΙ 
Και βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών προχώρησαν το 2020 οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δανείων και πιστώσεων

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ ΧΙΛΙΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Gov.GR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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Η έγκριση της επένδυσης στον Σκορπιό, φέρνει αισι-
οδοξία για το μέλλον στην περιοχή, αναφέρει σχετικό 
δημοσίευμα του ΑΠΕ.
Στον 21ο αιώνα, το αστέρι του Σκορπιού ανατέλλει και 
πάλι, ακόμη πιο λαμπερό.  Το θρυλικό νησί του Αρι-
στοτέλη Ωνάση, γίνεται σημείο αναφοράς, όχι μόνο 
στο Ιόνιο Πέλαγος αλλά στη Μεσόγειο. Ο Ρώσος μεγι-
στάνας Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, επενδύει ίδια κεφάλαια. 
Το πρότζεκτ με τις 7 vip σουίτες τις 12 επαύλεις από 
μηδενική βάση, την ανάπλαση των χώρων με αθλητι-
κές εγκαταστάσεις, τους παιδότοπους, την τεχνητή λί-
μνη, αναμένεται να ξεπεράσει τα 165 εκατ. ευρώ. Πρό-
κειται, για τη μεγαλύτερη σε εξέλιξη επένδυση στον 
Τουρισμό, τη δεδομένη χρονική στιγμή στην Ελλάδα
Θα είναι το πρώτο ιδιωτικό νησί στην Ελλάδας και ένα 
από τα λίγα στη Μεσόγειο, που θα απευθύνεται σε 
κροίσους, σε μεγιστάνες, σε εκείνους που πληρώνουν 
μια υπερπολυτελή ιδιωτικότητα, για την αναψυχή ή τις 
διακοπές τους.
«Ήδη, η τοπική κοινωνία έχει ξεκινήσει να εισπράτ-
τει», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Μεγα-
νησίου Παύλος Δάγλας και τονίζει πως η ανάπτυξη 
του Σκορπιού δίνει ώθηση στο καταπράσινο γραφικό 
Μεγανήσι αλλά και την Λευκάδα. «Η περιοχή μας, θα 
γίνει διεθνής πόλος έλξης. Θα δεχτεί τουρίστες υψηλού 
επιπέδου. Θα τονώσει την τοπική οικονομία, κάτι που 
άρχισε να φαίνεται, καθώς δεν είναι λίγοι, εκείνοι που 
απασχολούνται τόσο ως μόνιμο προσωπικό, όσο και 
στα συνεργεία της επένδυσης», αναφέρει ο δήμαρχος.
Ο Σκορπιός, διοικητικά ανήκει στον δήμο Μεγανησίου 
και από την πρώτη στιγμή, ο Ρώσος επιχειρηματίας 
έδειξε το ενδιαφέρον του. 
«Έχουμε επικοινωνία με εκπροσώπους της εταιρείας, η 
οποία έχει κάνει αξιόλογες ευεργεσίες στον μικρό μας 
δήμο.

Μας έχει δώσει, ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ένα φορ-
τηγάκι, ένα πυροσβεστικό όχημα. Βοήθησε για την 
επισκευή του ταχύπλοου που έχει ο δήμος για τη με-
ταφορά ασθενών, μας δώρισε τη μηχανή του», λέει ο 
δήμαρχος. 
Ο κ. Δάγλας, βλέπει την επόμενη μέρα με θετικό πρό-
σημο για την κοινωνία, καθώς θα δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας, αλλά και για τον δήμο γιατί από την 
έκδοση της οικοδομικής άδειας θα εισπράξει περίπου 
500 χιλιάδες ευρώ, σημαντικό ποσό για ένα μικρό 
νησί.
Η επένδυση στον Σκορπιό, θα είναι φιλική προς το πε-
ριβάλλον με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, αλλά 
και με σεβασμό στο μύθο του Ωνάση. Άλλωστε, οι τά-
φοι του Αριστοτέλη, της Χριστίνας, του Αλέξανδρου 
και της αδελφής του Ωνάση, είναι στο νησί, στην εκ-
κλησία Παναγίτσα. Τα υπάρχοντα κτήρια, συντηρού-
νται και ανακατασκευάζονται σύμφωνα με τις σύγχρο-
νες ανάγκες των υψηλών επιπέδου φιλοξενούμενων. 
Στην παρούσα φάση, στον Σκορπιό ολοκληρώνονται 
χωματουργικές εργασίες, παρεμβάσεις σε δρόμους 
και σε διάφορες εγκαταστάσεις. Να σημειωθεί, πως η 
εταιρεία χρησιμοποιεί συνεργεία, εργάτες και τεχνίτες 
από την περιοχή, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Μεγα-
νησίου.
Η επιχειρηματίας τουρισμού, Αργυρή Κατωπόδη επι-
σημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η επένδυση έχει ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, ενώ προσθέτει πως, «όταν συμβαίνει 
κάτι τέτοιο, είναι καλοδεχούμενη προς όφελος του τό-
που και της κοινωνίας. Σέβονται την ιστορία του νη-
σιού, το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία».
Με την εμπειρία στον χώρο του Τουρισμού η κ. Κατω-
πόδη τονίζει: «Θεωρώ, πως όταν ολοκληρωθεί το έργο 
θα αναδείξει την ευρύτερη περιοχή του Ιονίου, τα μι-
κρά και τα μεγάλα νησιά μας. Και επιτέλους η Λευκάδα 

και το Μεγανήσι, θα μπουν δυναμικά στον παγκόσμιο 
τουριστικό χάρτη. Η διαφήμιση θα είναι τεράστια.
Οι υπηρεσίες του τουρισμού θα αναβαθμιστούν και 
όλοι οι επαγγελματίες είναι φυσιολογικό να ανταπο-
κριθούν στην μεγάλη πρόκληση». Μάλιστα, επισήμανε 
πως έχει αρχίσει το επενδυτικό ενδιαφέρον στη γύρω 
περιοχή, τόσο στα νησιά, όσο και στα παράλια της Αι-
τωλοακαρνανίας. «Θέλω να πιστεύω, ότι τα επόμενα 
χρόνια με επίκεντρο το Σκορπιό, η περιοχή θα γίνει το 
ελληνικό Μόντε Κάρλο».
«Η υπογραφή της ΚΥΑ, στις 31.12.20 έδωσε το πρά-
σινο φως για την μεγάλη αυτή επένδυση, και αναμέ-
νουμε με ενδιαφέρον την ολοκλήρωσή της» τονίζει 
ο δήμαρχος Λευκάδας Χαράλμπος Καλός, ο οποίος 
χαρακτηρίζει πολύ σημαντική την εξέλιξη για την πε-
ριοχή.
«Καλωσορίζουμε την έγκριση χωροθέτησης του 
επενδυτικού σχεδίου «Κατασκευή και λειτουργία πο-
λυτελούς τουριστικής μονάδας», από το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη νήσο Σκορπιός» λέει 
ο κ. Καλός και συμπληρώνει ότι ο Σκορπιός, πρόκειται 
να αναβαθμίσει το επίπεδο υπηρεσιών και ιδιαίτερα 
στον VIP τουρισμό, θα ενισχύσει την οικονομία της 
περιοχής και της χώρας, θα δημιουργήσει νέες θέσεις 
απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά 
τη λειτουργία του, αλλά και θα ισχυροποιήσει την θέση 
της Λευκάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.
Τέλος, ο δήμαρχος Λευκάδας υπογραμμίζει: «Το έργο 
έχει προϋπολογισμό 165 εκατομμύρια ευρώ και το 
επενδυτικό σχέδιο, θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με 
ιδιωτικά κεφάλαια, το οποίο αφορά την δημιουργία 
σύγχρονων πολυτελών τουριστικών υποδομών σε 
έκταση 161 στρεμμάτων, με απόλυτο σεβασμό στο 
περιβάλλον».

Δριμύ ψύχος επικράτησε το πρωί της Κυριακής, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ, ιδιαίτερα στα βόρεια και στα ορεινά 
της ηπειρωτικής χώρας. Η απολύτως ελάχιστη θερ-
μοκρασία σημειώθηκε στην Κίτρινη Λίμνη Κοζάνης 
και ήταν ίση με -17,8 βαθμούς Κελσίου. Οι αυτόματοι 

μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατέγραψαν τις 
επόμενες χαμηλότερες θερμοκρασίες σε Όλυμπο-’Αγιο 
Δημήτριο (-17,2), Νέο Καύκασο Φλώρινας (-16,1), 
Βαρικό Φλώρινας (-15,8), Βλάστη Κοζάνης (-15,8) 

και Κοιλάδα Κοζάνης (15,7 βαθμοί). Στο χιονοδρομικό 
κέντρο Καϊμακτσαλάν η ελάχιστη θερμοκρασία έφθασε 
τους -18,7 βαθμούς Κελσίου.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΡΠΙΟΥ ΔΙΝΕΙ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΠΟΥ ΕΥΕΛΠΙΣΤΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
«ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ»

ΑΓΓΙΞΕ ΤΟΥΣ ΜΕΙΟΝ 18 βΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗ βΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Με «πρωταθλήτριες» ψύχους την Κοζάνη και τη Φλώρινα
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Νέα δεδομένα για τον τρόπο εισαγωγής στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση «φέρνει» το νομοσχέδιο του 
υπουργείου Παιδείας, που παρουσιάστηκε την περα-
σμένη εβδομάδα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ Αν και δεν 
πρόκειται για αλλαγές στον τρόπο πραγματοποίησης 
των εξετάσεων αυτών καθ’εαυτών, σε συνδυασμό 
όμως με τις αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί από 
προηγούμενα νομοσχέδια και σχετικές Υπουργικές 
Αποφάσεις, προκύπτουν εύλογες απορίες για το τι θα 
ισχύσει εν τέλει για τις φετινές Πανελλαδικές και τι για 
εκείνες της επόμενης χρονιάς.
Από φέτος (Πανελλαδικές 2021), το σύστημα εξετάσε-
ων είναι ενιαίο και θα αφορά όλους τους υποψηφίους. 
Υπενθυμίζεται, ότι πέρυσι η χρονιά ήταν μεταβατική 
και έτσι υπήρχαν υποψήφιοι που έδιναν με το «πα-
λαιό» και άλλοι που έδιναν με το «νέο» σύστημα.
Παρακάτω, ακολουθούν ομαδοποιημένα τα ισχύοντα 
για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις και για εκείνες 
του 2022. Με επιφύλαξη, ωστόσο, των όσων περιλαμ-
βάνει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, καθώς υπάρχει 
πιθανότητα επεξεργασίας των εν λόγω διατάξεων μέ-
χρι την ψήφισή του στη Βουλή.

Τι θα ισχύσει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 
2021
Οι υποψήφιοι, ανάλογα την Ομάδα Προσανατολισμού 
στην οποία ανήκουν, θα εξεταστούν σε τέσσερα μα-
θήματα (4). Επιπλέον των μαθημάτων αυτών, είναι 
τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδιο, μουσικές 
δεξιότητες) και οι πρακτικές δοκιμασίες (για εισαγωγή 
στα ΤΕΦΑΑ).
Δύο μαθήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν συ-
ντελεστές βαρύτητας, οι οποίοι έχουν καθοριστεί από 
το υπουργείο Παιδείας. Αναλυτικότερα:
Για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομι-

κές και Κοινωνικές Επιστήμες) συντελεστή βαρύτητας 
έχουν τα Αρχαία Ελληνικά (1,3) και η Ιστορία (0,7).
Για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογι-
κές Επιστήμες), συντελεστή βαρύτητας έχουν τα Μα-
θηματικά (1,3) και η Φυσική (0,7). 
Για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και 
Ζωής), συντελεστή βαρύτητας έχουν η Βιολογία (1,3) 
και η Χημεία (0,7).
Για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας 
και Πληροφορικής), συντελεστή βαρύτητας έχουν τα 
Μαθηματικά (1,3) και η Οικονομία (0,7).
Επιπλέον, από φέτος θα ισχύσει ο νέος τρόπος καθο-
ρισμού των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστημιακά 
τμήματα. Με βάση το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε 
από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, και που 
αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον επόμενο μήνα προ-
κειμένου να ισχύσει άμεσα, θα θεσπιστεί η Ελάχιστη 
Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).
Η διαδικασία υπολογισμού της ΕΒΕ θα έχει ως εξής:
Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό 
Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) 
όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων 
μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πε-
δίου του υποψηφίου [ΜΟ=(ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+-
ΜΕΜ4)/4].
Για παράδειγμα, εάν ο Μέσος Όρος των μέσων επι-
δόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού 
πεδίου είναι 11/20 και το πανεπιστημιακό τμήμα έχει 
ορίσει το Χ% στο 90% του ΜΟ, η ΕΒΕ για το συγκεκρι-
μένο τμήμα θα είναι 9,9.
Σημειώνεται, ότι από το υπουργείο θα είναι καθο-
ρισμένο το εύρος για το ποσοστό Χ% (π.χ. 80% έως 
120% του ΜΟ), μέσα στο οποίο θα μπορεί να κινηθεί η 
επιλογή του κάθε τμήματος.
Χρονολογικά, αρχικά το κάθε τμήμα θα ορίζει το πο-
σοστό Χ% πριν από τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων, έχοντας υπ’ όψιν στοιχεία για τις επιδόσεις 
των υποψηφίων, που θα έχουν δοθεί από το υπουρ-
γείο στα πανεπιστήμια νωρίτερα. Στη συνέχεια, θα 
βγαίνουν οι βαθμολογίες των υποψηφίων και θα 
υπολογίζονται τα μόριά τους. Η Ελάχιστη Βάση Εισα-
γωγής θα ανακοινώνεται μετά την ανακοίνωση των 
επιδόσεων των υποψηφίων. Όσον αφορά στην υπο-
βολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, αυτή θα γίνεται 
μετά την ανακοίνωση της ΕΒΕ. Για την φετινή χρονιά 
δεν προβλέπεται αλλαγή στη διαδικασία υποβολής 

Μηχανογραφικού.
Ωστόσο, βάσει του προαναφερθέντος νομοσχεδίου, 
από φέτος θα δοθεί επιπλέον η δυνατότητα υποβολής 
Παράλληλου Μηχανογραφικού για όσους τελειόφοι-
τους ή υποψήφιους Πανελλαδικών Εξετάσεων ενδια-
φέρονται να εισαχθούν στα δημόσια ΙΕΚ. Η εισαγωγή 
θα γίνεται με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου.
 
Τι θα ισχύσει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 
2022 
Οι υποψήφιοι, ανάλογα την Ομάδα Προσανατολισμού 
στην οποία ανήκουν, θα εξεταστούν σε τέσσερα μα-
θήματα (4), με επιπλέον μαθήματα και πάλι τα ειδικά 
μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες. Στις Πανελλα-
δικές 2022, όμως, θα αντικατασταθεί το μάθημα της 
Κοινωνιολογίας με εκείνο των Λατινικών, για τους 
υποψηφίους της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπι-
στικών Σπουδών.
Επίσης, στις Πανελλαδικές 2022 θα ισχύουν και πάλι 
συντελεστές βαρύτητας, με τη διαφορά ότι -σύμφωνα 
με τα όσα αναμένεται να ψηφιστούν φέτος στο υπό 
διαβούλευση νομοσχέδιο- θα υπάρχει δυνατότητα σε 
κάθε τμήμα να ορίζει εκείνο ποια μαθήματα θα έχουν 
συντελεστή, καθώς και τη βαρύτητά του.
Η διαδικασία της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής θα ισχύ-
σει επίσης στις Πανελλαδικές 2022. 
Ωστόσο, για την χρονιά αυτή θα ισχύσει για πρώτη 
φορά ο νέος τρόπος υποβολής Μηχανογραφικού, που 
περιλαμβάνει δύο φάσεις. Στην Α’ φάση, οι υποψήφιοι 
θα μπορούν να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό 
έχοντας περιορισμένο αριθμό επιλογών. Συγκεκρι-
μένα, έως 10% του συνόλου των τμημάτων κάθε 
επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και έως 
20% οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Μετά την ανακοίνωση 
των επιτυχόντων της Α’ φάσης, οι μη εισαχθέντες θα 
συμμετέχουν στη Β’ φάση. Στη φάση αυτή, οι επιλογές 
των υποψηφίων θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα θα 
εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α’ φάση, 
χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των επιλο-
γών τους (με προϋπόθεση να επιτυγχάνεται η καθορι-
σμένη ΕΒΕ κάθε τμήματος).
Τέλος, και στις Πανελλαδικές 2022 θα υπάρχει η δυνα-
τότητα υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού, για 
εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ.

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 2022
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Εκατόν οκτώ χρόνια μετά την κατασκευή της και καθώς το 
πλήρωμα του χρόνου έχει αφήσει τα σημάδια του πάνω 
στο μνημείο μπαίνουν στην τελική ευθεία οι διαδικασίες 
για την ανακατασκευή του μνημείου της δημοτικής αγο-
ράς των Χανίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ.
Το έργο με τίτλο, «Άρση ετοιμορροπίας και αποκατάσταση 
φθορών λόγω θεομηνίας της Δημοτικής Αγοράς Χανίων», 
εισέρχεται όπως όλα δείχνουν, σε τροχιά υλοποίησης.
Ο στόχος είναι να διασωθεί το μνημείο και να διατηρήσει 
η Δημοτική Αγορά τον παραδοσιακό της χαρακτήρα ως το 
εμπορικότερο σημείο της πόλης.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 15 εκατομμύρια ευρώ 
και η προθεσμία εκτέλεσης του είναι 24 μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Στις 25 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσε-
ων των ενδιαφερομένων για το έργο και στις 29 Ιανου-
αρίου θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των αιτήσεων.
Θα ακολουθήσει σε δεύτερη φάση, η διαδικασία αξιολό-
γησης των αιτήσεων συμμετοχής για την υποβολή προ-
σφορών.
Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου γίνεται μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσε-
ων.
 
Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο μνημείο 
Με βάση το αντικείμενο της σύμβασης για την ανακατα-
σκευή του μνημείου, τα τεχνικά στοιχεία της οποίας πα-
ρουσιάζει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, θα γίνει αποξήλωση όλων των 
κατασκευών, με στόχο να παραμείνουν μόνο οι λιθοδομές 
του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς.
Προβλέπεται να αποξηλωθούν δάπεδα, μεταλλικές κα-
τασκευές, ρολά, πάγκοι, σκάλες, επιγραφές, φωτιστικά, 
μεταλλικά και ξύλινα κουφώματα, τζάμια στην οροφή με 
τον μεταλλικό τους σκελετό και υδρορροές.

Προβλέπεται ακόμα η προσεκτική απομάκρυνση των 
μεταλλικών ζευκτών και των κεραμιδιών, η αποξήλωση 
όλων των επιχρισμάτων και η κατεδάφιση όλων των 
εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων των καταστημάτων.
Παράλληλα θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές, που 
απαιτούνται για τις ενισχύσεις των θεμελίων των λιθο-
δομών και για τη διαμόρφωση των επιπέδων, που θα 
κατασκευαστούν.
Θα τοποθετηθούν πλάκες από σκυρόδεμα, προκατασκευ-
ασμένα κανάλια σκυροδέματος, νέα επιχρίσματα, νέος με-
ταλλικός σκελετός για την στέγη και επικάλυψη της στέγης 
με αργιλικά κεραμίδια γαλλικού τύπου.
Στην μελέτη προβλέπεται ακόμα η κατασκευή σκελετού 
στερέωσης των υαλοπινάκων στέγης και την τοποθέτηση 
των υαλοπινάκων και η προμήθεια των μεταλλικών κατα-
σκευών των καταστημάτων (πατάρια, στέγαστρα, περσί-
δες, υδρορροές, καλύμματα φρεατίων) με την κατάλληλη 
εφαρμογή τους
Τα κουφώματα των καταστημάτων θα είναι ξύλινα και 
από αλουμίνιο με τους υαλοπίνακες τους ενώ θα γίνει 
προμήθεια και μεταλλικών ρολών.
Οι επενδύσεις των επιστρώσεων προβλέπεται να γίνει με 
μαρμάρινα δάπεδα και κεραμικά πλακίδια, ενώ θα γίνουν 
και εργασίες μόνωσης (υγρομόνωση και θερμομόνωση 
στεγών, υγρομόνωση δαπέδων).
Στον σχεδιασμό είναι η τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής, 
χρωματισμοί στο σύνολο του κτιρίου, ενώ θα πραγμα-
τοποιηθούν εξειδικευμένες εργασίες που αφορούν στη 
συντήρηση και την αποκατάσταση των λίθινων όψεων 
του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς και στην επισκευή ή 
αντικατάσταση των ρολογιών.
Ακόμα θα αντικατασταθεί το σύνολο των υδραυλικών και 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και θα διαμορ-
φωθούν πλήρως χώροι και εγκαταστάσεις στον περιβάλ-
λοντα χώρο της Δημοτικής Αγοράς.

Όλες οι εργασίες προβλέπονται από την αρχιτεκτονική, 
στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του έργου.
Και οι τρεις μελέτες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες.
 
Η ιστορία του μνημείου 
Η ιδέα για ανέγερση της Δημοτικής Αγοράς «γεννήθηκε» 
το 1908. Στις 13/6/1908 συζητείται σε ολομέλεια του 
Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα ανέγερσης Δημοτικής 
Αγοράς. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει την πρόταση, 
που ήταν σε άμεση συνάρτηση και με άλλα έργα ανάπλα-
σης και εξωραϊσμού της πόλης. Στις 8/8/1908 η αρμόδια 
για την Αγορά επιτροπή ανακοινώνει στο Συμβούλιο το 
οριστικό σχέδιο του κτιρίου, τις προτάσεις για σχετικές 
εργασίες (κατάρριψη του φρουρίου, επιχωμάτωση της 
τάφρου, αποζημίωση ιδιοκτητών, κατασκευή υπόστε-
γων, κ.λ.π.) καθώς και τον προϋπολογισμό εξόδων του 
έργου (320.000 δρχ.). Τον Φεβρουάριο του 1909 ο μη-
χανικός Κώστας Δρανδάκης τελειοποιεί τα σχέδια της 
Αγοράς και συμπληρώνεται έτσι ο σχετικός φάκελος που 
είχε αρχίσει να καταρτίζει παλαιότερα ο μηχανικός Μιχα-
ήλ Σαββάκης. Στις 7/12/1910 η Τράπεζα Κρήτης εγκρίνει 
την παροχή δανείου 300.000 δρχ. με υποθήκη το ίδιο το 
κτίσμα και τα μελλοντικά ενοίκια των καταστημάτων και 
στις 23/12/1910 γίνεται δημοπρασία για την εκτέλεση του 
έργου.
 Η θεμελίωση πραγματοποιείται ανεπίσημα από τον δή-
μαρχο Εμμανουήλ . Μουντάκη την 14/8/1911 και το έργο 
ξεκινά άμεσα. Το δεύτερο εξάμηνο του 1913 αποπερα-
τώνεται το κυρίως έργο, η Αγορά αρχίζει ανεπίσημα να 
λειτουργεί από την 1/11/1913. Τα επίσημα εγκαίνιά της 
έγιναν από τον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας Ελευθέριο 
Βενιζέλο στις 4 Δεκεμβρίου 1913, τρεις ημέρες μετά την 
επίσημη τελετή της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.

Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer, που συνεργά-
ζεται με το γερμανικό εργαστήριο BioNTech, ανακοίνωσε 
χθες –σύμφωνα με το ΑΠΕ-  ένα «σχέδιο» που θα επιτρέ-
ψει τον περιορισμό σε μία εβδομάδα των καθυστερήσεων 
παράδοσης του εμβολίου κατά της Covid-19 κι ενώ η Ευ-
ρώπη φοβόταν πως θα έβλεπε μείωση των παραδόσεων 
των δόσεων για «τρεις ή τέσσερις εβδομάδες».
«Οι Pfizer και BioNTech ανέπτυξαν ένα σχέδιο που θα 

επιτρέψει να αυξήσουμε τις ικανότητες κατασκευής στην 
Ευρώπη και να παράσχουμε πολλές περισσότερες δόσεις 
στο δεύτερο τρίμηνο», ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες, σε 
ένα κοινό ανακοινωθέν.
«Επανερχόμαστε στο αρχικό χρονοδιάγραμμα παραδό-
σεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την εβδομάδα της 
25ης Ιανουαρίου, με μια αύξηση των παραδόσεων από 
την εβδομάδα της 15ης Φεβρουαρίου», συμπληρώνουν 

οι δύο εταιρείες. 
«Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητες ορισμένες τροπο-
ποιήσεις των διαδικασιών παραγωγής», τονίζουν οι δύο 
εταίροι.
Ο αμερικανικός όμιλος Pfizer είχε προειδοποιήσει προχθές 
ότι δεν θα μπορούσε, έως τις αρχές Φεβρουαρίου, να πα-
ραδώσει στις χώρες της ΕΕ τις εβδομαδιαίες ποσότητες για 
τις οποίες είχε δεσμευτεί.

«ΞΑΝΑΧΤΙΖΕΤΑΙ» Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 108 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ

CovId-19: Η pFIZER ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜβΟΛΙΟΥ ΘΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕβΔΟΜΑΔΑ
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Η διάδοση της γνώσης, μετά την εκπαιδευτική διαδικασία και 
η ανάγκη συντήρησης και διάδοσης του βιβλιακού πλούτου 
της πατρίδας μας αποτέλεσε τη διαχρονική βάση για τη λει-
τουργία των Δημόσιων Βιβλιοθηκών της χώρας, κάτω από 
την ομπρέλα και τα νομοθετήματα του υπουργείου Παιδείας, 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Παρά ταύτα, η δεκάχρονη λιτότητα της περιόδου 2010 - 2019 
και η σχεδόν μόνιμη ενασχόληση του αρμόδιου υπουργείου 
με τα εκπαιδευτικά προβλήματα δεν επέτρεψαν στις Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στο εξαιρε-
τικά σημαντικό έργο τους, όπως αυτό προβλέπεται από τη 
νομοθεσία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Δημόσια Ιστορική Βιβλιο-
θήκη της Ζακύνθου. Πρόκειται για την αρχαιότερη Βιβλιοθή-
κη της χώρας με την πρώτη συλλογή της να οργανώνεται το 
1628 επί Ενετοκρατίας. ΄Ενας απίστευτος βιβλιακός πλούτος 
50.000 σπάνιων εκδόσεων και 20.000 βιβλίων των τελευ-
ταίων δεκαετιών που δεν συντηρείται και βρίσκεται εγκατα-
λειμμένος σε σκονισμένα ράφια κλειδωμένων βιβλιοστασίων. 
Γιατί συμβαίνει αυτό; ΄Οπως εξηγούν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι εκπρό-
σωποι της, η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου έχει 
μόλις δύο άτομα προσωπικό από τα εννέα που προέβλεψε αρ-
χικά ο νομοθέτης και είναι η μοναδική βιβλιοθήκη της χώρας 
που δεν διαθέτει ούτε έναν βιβλιοθηκονόμο ή αρχειονόμο.
Από τον Ιούνιο του 2019 τη Διοίκηση της Βιβλιοθήκης ανέ-
λαβε ένα νέο Εφορευτικό Συμβούλιο που διόρισε η υπουργός 
Παιδείας Νίκη Κεραμέως με στόχο να ανασυγκροτήσει το 
χώρο από την χρόνια εγκατάλειψη.
Στον πρώτο απολογισμό του για την εξάμηνη λειτουργία της 
Βιβλιοθήκης παρέδωσε σε λειτουργία το Αναγνωστήριο μια 
αίθουσα 200 τ.μ. που για 15 χρόνια ήταν σφραγισμένη, εξαι-
τίας μιας ρωγμής που είχε υποστεί η μεσοτοιχία της, μετά από 
σεισμό του 2006. 

Με συνοπτικές διαδικασίες και με ελάχιστα χρήματα από τον 
τακτικό προϋπολογισμό της Βιβλιοθήκης, έγινε το πρώτο 
μεγάλο βήμα, ώστε να επιστρέψει το βιβλιόφιλο κοινό και 
οι ερευνητές στο υπέροχο νεοκλασικό μέγαρο της κεντρικής 
πλατείας της Πόλης που στεγάζεται η Βιβλιοθήκη της Ζακύν-
θου.
«Εργαζόμαστε νυχθημερόν, όλα τα μέλη του Εφορευτικού 
Συμβουλίου για να πετύχουμε αυτό που ο νόμος ορίζει ως 
εύρυθμη λειτουργία, αλλά υπάρχουν αντικειμενικές δυσκο-
λίες που δεν μπορούμε να τις υπερβούμε», δηλώνει στο ΑΠΕ 
- ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου Φίλιππος 
Συνετός.
«Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι η έλλειψη του προσωπι-
κού και η συντήρηση των σπάνιων εκδόσεων της ιστορικής 
βιβλιοθήκης. Διαβουλευόμαστε πώς θα το επιτύχουμε αυτό 
με τις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας αλλά είναι βέβαιο 
πως τα χρήματα του προϋπολογισμού δεν επαρκούν. Προ-
σπαθούμε να κινήσουμε το ενδιαφέρον ιδιωτών χορηγών 
ενώ για την υποστήριξη ορισμένων λειτουργιών της Βιβλι-
οθήκης δημιουργούμε μια ομάδα εθελοντών από ειδικούς 
επιστήμονες και φίλους του βιβλίου. Είναι η μόνη απάντηση 
που έχουμε να δώσουμε μέχρι να γίνουν προσλήψεις και για 
την Βιβλιοθήκη της Ζακύνθου.»
Μελέτη αρχείων
Τις τελευταίες ημέρες γίνεται μεγάλη συζήτηση για την επε-
ξεργασία του αρχείου του βραβευμένου από την Ακαδημία 
Αθηνών ιστορικού, Ντίνου Κονόμου. ΄Ενα πλουσιότατο αρ-
χείο που ο αείμνηστος συγγραφέας κατέλειπε το 1991 στη 
Βιβλιοθήκη της Ζακύνθου και παρά το ενδιαφέρον της τοπι-
κής κοινωνίας και πολλών πανεπιστημιακών εγκαταλείφθηκε 
για πολλά χρόνια. Με σύμβαση που υπέγραψε το Εφορευτικό 
Συμβούλιο το αρχείο ανέλαβε να καταγράψει, ως εθελοντής 
και αδαπάνως για το δημόσιο, η βιβλιοθηκονόμος και ιστο-

ρικός Γεωργία Κόκλα Παπαδάτου, με μόνη υποχρέωση αυτό 
να εκδοθεί σε τόμο από την Βιβλιοθήκη της Ζακύνθου και να 
διανεμηθεί στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας.
Η διοίκηση
Στο Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης της Ζακύνθου 
που λειτουργεί ως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επο-
πτεία του υπουργείου Παιδείας συμμετέχουν ακόμα ο ιστο-
ρικός και λογοτέχνης Νίκιας Λούντζης, η πανεπιστημιακός 
Μαριέττα Μινώτου, ο πολιτικός μηχανικός και αντιδήμαρχος 
Ανδρέας Μαρινάκης, οι εκπαιδευτικοί Φιλιππίτσα Μάργαρη, 
Ευάγγελος Αγγελούσης, Παναγιώτης Κλάδης, Αθανάσιος 
Ανδρίτσος, Ιωάννα Βαρβαρίγου και η δικηγόρος Αντωνία 
Στραβοπόδη. 
Ιστορικό
Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου χρονολογεί τη 
σύστασή της από το 1628, όταν ο Βενετός διοικητής Θωμάς 
Φλαγγίνης δώρισε στην Κοινότητα της Ζακύνθου 200 τόμους 
βιβλίων. Η επίσημη ίδρυσή της έγινε το 1803 από την Επτά-
νησο Πολιτεία. Το 1882 με απόφαση του υπουργού Παιδείας 
Κωνσταντίνου Λομβάρδου η Βιβλιοθήκη αποτέλεσε ανεξάρ-
τητη Δημόσια Υπηρεσία με πρώτο Δ/ντή τον ιστοριογράφο 
Παναγιώτη Χιώτη. Τότε εμπλουτίστηκε με βιβλία προερχό-
μενα από δωρεές και περιελάμβανε αρχαιολογική και νομι-
σματική συλλογή και πινακοθήκη. Το 1935 η Δημόσια και η 
από το 1888 υφισταμένη Δημοτική Φωσκολιανή Βιβλιοθήκη, 
συγχωνεύτηκαν στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Αμέσως 
μετά τους σεισμούς του 1953 η Βιβλιοθήκη ανασυγκροτήθη-
κε από δωρεές και κληροδοτήματα. Η Βιβλιοθήκη περιλαμβά-
νει περί τους 70.000 τόμους βιβλίων, αρχείο τοπικού τύπου, 
CD-ROM, video- κασέτες. Διαθέτει επίσης συλλογή από κού-
κλες με τοπικές ενδυμασίες, συλλογή πινάκων ζωγραφικής, 
συλλογή φωτογραφιών της προσεισμικής (1953) Ζακύνθου 
και παλιά έπιπλα.

Παρατείνεται έως την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 η αεροπορι-
κή οδηγία, με την οποία επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της 
χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού.
Ειδικότερα, με νέα ΝΟΤΑΜ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί-
ας, έχοντας ως στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από 
τη νόσο COVID-19, παρατείνεται έως τις 18/1/21 και ώρα 06:00 
το πρωί η αεροπορική οδηγία που αφορά πτήσεις εσωτερικού, 
(τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγ-
γελματικά δρομολόγια – domestic flights, commercial and 
general/business aviation), η οποία προβλέπει ότι επιτρέπονται 
σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινή-

σεις εσωτερικού (Essential Travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι 
για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκο-
πούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση 
οικογενειών) και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.
Από τη notam εξαιρούνται οι ακόλουθες πτήσεις:
*Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας, (Hellenic national healthcare system flights).
*Κρατικές πτήσεις, (state flights).
*Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, (sanitary flights).
*Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, (humanitarian 
flights).

*Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατά-
σταση, (emergency flights).
*Οι στρατιωτικές πτήσεις, (military flights).
*Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, (cargo flights).
*Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών, (fire fighting 
flights).
*Οι πτήσεις της Frontex, (frontex flights).
*Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς αποβίβαση επιβατών, 
(technical landing where passengers do not disembark).
*Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμα 
του, (ferry flights).

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ βΙβΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ ΞΑΝΑ

ΥΠΑ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΟΤΑΜ: ΕΩΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
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Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε «βουτιά» 60% της 
αεροπορικής επιβατικής κίνησης παγκοσμίως το 2020 και 
οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν δυσοίωνες, 
προειδοποίησε προχθές –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο Διεθνής 
Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).
Με ταξιδιωτικούς περιορισμούς να παραμένουν σε ισχύ σε 
όλο τον κόσμο σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξά-
πλωσης της Covid-19, ο αριθμός των επιβατών έφτασε 
τα 1,8 δισεκατομμύρια το 2020, πέφτοντας στα επίπεδα 
του 2003, από 4,5 δισεκατομμύρια το 2019, ανακοίνωσε 
ο ICAO.
«Η πτώση της ζήτησης» θα συνεχιστεί για το τρέχον τρί-
μηνο και ενδέχεται ακόμη και να επιδεινωθεί, προειδοποι-
εί ο Οργανισμός του ΟΗΕ, με έδρα στο Μόντρεαλ.
Το 2020, η μείωση της αεροπορικής επιβατικής κίνησης 
έφτασε το 50% στις πτήσεις εσωτερικού, και 74% στις 
διεθνείς πτήσεις, οι οποίες μετέφεραν 1,4 δισεκατομμύρια 

λιγότερα άτομα από όσα το 2019.
Αποτέλεσμα; Οι εταιρείες υπέστησαν σωρευτικές ζημίες 
370 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Τα αεροδρόμια και οι φορείς παροχής υπηρεσιών αερο-
ναυτιλίας υπέστησαν ζημιές 115 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων και 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα.
Μια κατάσταση που, σύμφωνα με τον ICAO, «θέτει σε αμ-
φισβήτηση την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου και 
απειλεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο».
Η παγκόσμια τουριστική αγορά πλήττεται επίσης σκληρά, 
καθώς σχεδόν το 50% των τουριστών επιλέγουν το αερο-
πλάνο για να φτάσουν στους προορισμούς τους.
Η ανάκαμψη της βιομηχανίας, πιθανή το δεύτερο τρίμηνο, 
εξαρτάται από την επιτυχία των εμβολιασμών, ο οποίος 
ξεκίνησε σε πλούσιες χώρες, σύμφωνα με τον Οργανισμό.
Αρκετές κυβερνήσεις έσπευσαν να βοηθήσουν τις εταιρεί-
ες ή πρόκειται να το πράξουν. 

Η πτώση του κλάδου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020, 
αλλά στη συνέχεια περιορίστηκε σε λίγες χώρες. Στα τέλη 
Μαρτίου, με την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού, η βιο-
μηχανία βρέθηκε σχεδόν σε ακινησία σε όλο τον κόσμο, 
ανέφερε ο ICAO.
Τον Απρίλιο, η μείωση της επιβατικής κίνησης ανήλθε στο 
92% σε σύγκριση με το 2019.
Η επιβατική κίνηση αυξήθηκε συγκρατημένα κατά τη δι-
άρκεια του καλοκαιριού σε βόρειες χώρες, αλλά μειώθηκε 
ξανά από τον Σεπτέμβριο με την άφιξη του δεύτερου κύ-
ματος της πανδημίας και την επιστροφή των περιορισμών 
σε όλο τον κόσμο.
Ο ICAO σημειώνει συνολικά ότι οι πτήσεις εσωτερικού 
έχουν αντέξει καλύτερα στους περιορισμούς μετακινήσε-
ων από ό,τι οι πτήσεις εξωτερικού, ειδικά στην Κίνα και τη 
Ρωσία, όπου ο αριθμός της επιβατικής κίνησης έχει ήδη 
επιστρέψει σε επίπεδα προ πανδημίας.

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ζώων, στις 4 Οκτω-
βρίου 2020 ο Δήμος Αθηναίων εγκαινίασε την ιστοσε-
λίδα animalofcityathens.gr, αναφέρει το ΑΠΕ. Ο σκοπός 
είναι τα αδέσποτα που περισυλλέγουν οι άνθρωποι του 
Τμήματος Αστικής Πανίδας να μην μένουν για πάντα στα 
κλουβιά, αλλά να βρουν ένα σπίτι. Για τον λόγο αυτό οι 
υπεύθυνοι ετοιμάζουν στο καταφύγιο του Δήμου στο Βο-
τανικό ένα δωμάτιο προσομοίωσης που θα μοιάζει με το 
σαλόνι ενός σπιτιού. 
Εκεί «θα πηγαίνει ένας- ένας σκύλος με τον εκπαιδευτή, θα 
περνάει κάποια ώρα για να εξοικειώνεται με το τι συμβαί-
νει σε ένα σπίτι. Μπορεί κάποια να μην έχουν μπει ποτέ σε 
σπίτι», εξηγεί στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, 
υπεύθυνη για τα ζώα Σεραφίνα Αβραμίδου. 
«Από τη στιγμή που δεν ξέρουν τι είναι ο καναπές, τι είναι 
το τραπεζάκι, τι είναι η καρέκλα ή το χαλί, αν μπουν ξαφ-
νικά σε ένα σπίτι μπορεί και να κάνουν ζημιές και γενικά 
να μην αισθάνονται άνετα κλεισμένα μέσα σε ένα δωμά-
τιο. Θέλουμε με αυτή την προσομοίωση δωματίου να τα 
εξοικειώνουμε με το σπιτικό περιβάλλον ούτως ώστε όταν 
υιοθετηθούν και μπουν μέσα το σπίτι να μην τους φανεί 
τελείως ξένο και εξωπραγματικό. Για να μπορέσουν να 
γίνουν κομμάτι της οικογένειας», συμπληρώνει. 
Στο καταφύγιο φιλοξενούνται περίπου εβδομήντα ζώα. 
Από τη στιγμή που φτάνουν εκεί υποβάλλονται σε εξετά-
σεις αίματος, στειρώνονται, εφοδιάζονται με μικροτσίπ, 

λαμβάνουν τα απαραίτητα εμβόλια και την αποπαρασί-
τωση που ενδείκνυται. Ο νόμος ορίζει πως όταν ολοκλη-
ρωθούν τα προβλεπόμενα για την υγεία του ζώου πρέπει 
να ξεκινήσει η επανένταξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως 
πολλά ζώα θα έπρεπε να γυρίσουν στον δρόμο, κάτι το 
οποίο είναι ενάντια στον τρόπο που λειτουργεί το Τμήμα 
Αστικής Πανίδας του Δήμου. 
Έτσι, πρόσφατα στην ιστοσελίδα εντάχθηκε η φόρμα 
μητρώου εθελοντών. Από τις 7 Ιανουαρίου που ξεκίνησε 
έχουν εγγραφεί τουλάχιστον διακόσια εξήντα άτομα.
«Κάνοντας κάποιος αίτηση για να γίνει εθελοντής μπορεί 
να βοηθήσει με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, φι-
λοξενώντας κάποιο ζωάκι, γάτα ή σκύλο, για να μένουν 
όσο λιγότερα γίνεται στο καταφύγιο στο Βοτανικό», λέει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Σ. Αβραμίδου. 
‘Αλλοι εθελοντές επιλέγουν την επίβλεψη μιας συγκεκρι-
μένης γατοαποικίας ή την προώθηση της υιοθεσίας μέσω 
Facebook και Instagram. «Όσο περισσότεροι μπορούν να 
τα προωθούν τόσο το καλύτερο», σκέφτονται οι άνθρω-
ποι του τμήματος αστικής πανίδας που παράλληλα ετοι-
μάζουν δωρεάν σεμινάρια για την κοινωνικοποίηση των 
ζώων, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας σκύλων 
Εριέττας Καραμπέτσου. 
Οι εθελοντές εκπαιδεύονται ώστε να λειτουργούν με συ-
γκεκριμένο τρόπο για να μην μπερδεύονται τα ζώα και να 
γίνουν πιο εύκολα υιοθετήσιμα. Όλα τα ζώα που φιλοξε-
νούνται στο καταφύγιο είναι μαζεμένα από το δρόμο. Κα-

νείς δεν ξέρει την ιστορία τους. Εκτός ελαχίστων περιπτώ-
σεων που μπορεί να έχουν πάει εκεί μετά από εισαγγελική 
παραγγελία. Εκτός από το φαγητό και τα φάρμακά τους, 
στο καταφύγιο έχουν και την απαραίτητη φροντίδα που 
χρειάζονται προκειμένου η διαβίωσή τους να συνάδει με 
την οικουμενική διακήρυξη για τα δικαιώματα των ζώων. 
Σε χώρες του εξωτερικού όπως η Αγγλία και σε ορισμένες 
Πολιτείες της Αμερικής όταν ένα αδέσποτο δεν υιοθετείται 
μετά από ένα διάστημα, οι αρμόδιοι προχωρούν σε ευθα-
νασία. Στην Ελλάδα κάτι τέτοιο απαγορεύεται όταν το ζώο 
είναι υγιές. Και πάλι όμως, το να περνούν τη ζωή τους σε 
ένα κλουβί αποτελεί μαρτύριο. 
Στην ιστοσελίδα του Δήμου υπάρχουν φωτογραφίες με 
όλα τα ζωάκια που διατίθενται προς υιοθεσία. Όταν και 
αν κάποιος αποφασίσει να προχωρήσει σε υιοθεσία κλεί-
νει ραντεβού για να το δει από κοντά. Με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτή αποφασίζεται αν ο ενδιαφερόμενος κρίνεται 
κατάλληλος κηδεμόνας. Από τις αρχές Οκτωβρίου που ξε-
κίνησε η δράση μέχρι σήμερα έχουν υιοθετηθεί πάνω από 
ογδόντα αδέσποτα. Παρότι μετά την χαλάρωση της πρώ-
της καραντίνας αρκετά ζώα συντροφιάς εγκαταλείφθηκαν 
ξανά στους δρόμους δεν συνέβη το ίδιο με τα ζώα από το 
καταφύγιο του Βοτανικού. Το γεγονός αυτό καθιστά τους 
ανθρώπους του Τμήματος Αστικής Πανίδας υπερήφανους 
και ικανοποιημένους για τους σκύλους ή τις γάτες που μέ-
χρι πρότινος αλώνιζαν στους πολυσύχναστους δρόμους 
της πόλης, τρώγοντας από τα σκουπίδια. 

«βΟΥΤΙΑ» 60% ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟ 2020 ΕΞΑΙΤΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑ
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Η Βρετανία ανακοίνωσε τα σχέδια της να διεξάγει τον 
Ιούνιο την πρώτη, μετά από σχεδόν δύο χρόνια, δια 
ζώσης σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7), 
προσκαλώντας τους ηγέτες των επτά μεγαλύτερων 
αναπτυγμένων οικονομιών σε ένα γραφικό παρα-
θαλάσσιο χωριό της νότιας Αγγλίας για να συζητή-
σουν για την ανοικοδόμηση από την πανδημία της 
Covid-19 και την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ.
Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δηλώνει ότι θέλει 
να χρησιμοποιήσει την βρετανική προεδρία της G7 
για να σφυρηλατεί μια συναίνεση ότι η παγκόσμια 
οικονομία πρέπει να ανακάμψει από την πανδημία 
με ένα υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και βιώσιμο 
τρόπο.
«Ο κορωνοϊός είναι αναμφισβήτημα η πιο καταστρο-
φική δύναμη που έχουμε δει για γενιές και η μεγα-
λύτερη δοκιμασία της σύγχρονης τάξης πραγμάτων 

που έχουμε βιώσει», είπε σε ανακοίνωσή του. «Το 
απολύτως ορθό είναι να προσεγγίζουμε την πρό-
κληση ανοικοδομώντας καλύτερα, ενωμένοι με ένα 
πνεύμα δεκτικότητας για να δημιουργήσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον».
Η Βρετανία δέχεται βαρύ πλήγμα από την υγειονο-
μική κρίση της Covid-19, καταγράφοντας τον υψη-
λότερο αριθμό θανάτων στην Ευρώπη με πάνω από 
86.000 ανθρώπινες απώλειες.
Ενώ ένα τρίτο κύμα της πανδημίας προκαλεί περισ-
σότερους από 1.000 θανάτους ημερησίως στη Βρε-
τανία, η χώρα ηγείται των εμβολιασμών και ήταν η 
πρώτη στον κόσμο που ενέκρινε τη χρήση εμβολίων 
κατά της Covid-19 και ελπίζει να εμβολιάσει μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού μέσα στους επόμενους μήνες.
Η περσινή σύνοδος της G7, που ήταν προγραμμα-
τισμενο να φιλοξενηθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας, 

και οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλ-
λίας, των ΗΠΑ, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της ΕΕ και 
του Καναδά δεν έχουν συναντηθεί αυτοπροσώπως 
από τη σύνοδο του 2019 στο Μπιαρίτζ της Γαλλίας.
Ο Τζόνσον κάλεσε επίσης την Αυστραλία, την Ινδία 
και τη Νότια Κορέα να παρευρεθούν.
Τόπος της συνόδου του ερχόμενου Ιουνίου θα είναι 
το μικρό θέρετρο στο Κάρμπις Μπέι στην Κορνουά-
λη, στην νοτιοδυτική Αγγλία - μια περιοχή που είναι 
πλέον διάσημη για τις παραλίες της και το σέρφινγκ, 
αλλά φιλοξενεί επίσης αλιευτικούς στόλους και κάπο-
τε ήταν μια σημαντική περιοχή εξόρυξης.
«Πριν 200 χρόνια τα ορυχεία κασσίτερου και χαλκού 
της Κορνουάλης ήταν στο επίκεντρο της βιομηχανι-
κής επανάστασης του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτό 
το καλοκαίρι η Κορνουάλη θα είναι και πάλι ο πυρή-
νας σπουδαίας παγκόσμιας αλλαγής και προόδου», 
δήλωσε ο Τζόνσον. 

Στελέχη των αμερικανικών δυνάμεων επιβολής του 
νόμου βρίσκονται σε επιφυλακή για διαδηλώσεις 
υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ στις 50 πολιτειακές πρω-
τεύουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, εγκαθιστώντας 
οδοφράγματα και καλώντας την Εθνοφρουρά σε μια 
προσπάθεια να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να προ-
κληθούν ταραχές, όπως εκείνες που συγκλόνισαν τη 
χώρα στις 6 Ιανουαρίου, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Το FBI έχει προειδοποιήσει τις τοπικές αστυνομικές 
δυνάμεις για πιθανές ένοπλες κινητοποιήσεις στις 
πρωτεύουσες των 50 αμερικανικών πολιτειών από 
τις 16 Ιανουαρίου έως την ημέρα της ορκωμοσίας 
του εκλεγμένου πρόεδρου Τζο Μπάιντεν, στις 20 Ια-
νουαρίου, τις οποίες θα οργανώσουν υποστηρικτές 
του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που 
πιστεύουν τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νο-
θείας.
Το Μίσιγκαν, η Βιρτζίνια, το Ουισκόνσιν, η Πενσιλ-
βάνια και η Ουάσιγκτον είναι μεταξύ των πολιτειών 
που έχουν κινητοποιήσει τις Εθνοφρουρές τους για 
να ενισχύσουν την ασφάλεια, ενώ το Τέξας αποφά-

σισε να κλείσει το Καπιτώλιό του από σήμερα έως τις 
20 Ιανουαρίου.
Ο Στιβ ΜακΚρόου, ο διευθυντής του υπουργείου Δη-
μοσίας Τάξης του Τέξας, δήλωσε σε μια ανακοίνωση 
αργά χθες το βράδυ πως οι υπηρεσίες πληροφοριών 
αναφέρουν πως «βίαιοι εξτρεμιστές» ενδέχεται να 
επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τις σχεδιαζόμενες 
ένοπλες διαμαρτυρίες στο Όστιν για να «διαπράξουν 
εγκληματικές ενέργειες».
Ο «συναγερμός» ακολουθεί την επίθεση της 6ης Ια-
νουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον 
από ένα μείγμα εξτρεμιστών και υποστηρικτών του 
Τραμπ. Οι αξιωματικοί των δυνάμεων επιβολής του 
νόμου δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην αυριανή ημέ-
ρα, καθώς οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές σχεδιά-
ζουν να πραγματοποιήσουν κινητοποιήσεις και στις 
50 αμερικανικές πολιτείες. 
Στο Μίσιγκαν, οι αρχές έχουν υψώσει έναν φράκτη 
περιμετρικά του κτιρίου του Καπιτωλίου στο Λάν-
σινγκ και στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί από κάθε γω-
νιά της πολιτείας για να συνδράμουν στην ασφάλεια. 

Το τοπικό κοινοβούλιο ακύρωσε τις συνεδριάσεις την 
επόμενη εβδομάδα, επικαλούμενο ανησυχίες για αξι-
όπιστες απειλές.
«Είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα, όμως, 
διατηρούμε ελπίδες ότι όσοι επιλέξουν να διαδηλώ-
σουν έξω από το Καπιτώλιό μας θα το κάνουν ειρηνι-
κά», επισήμανε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου 
χθες, ο διευθυντής της αστυνομίας του Μίσιγκαν Τζο 
Γκάσπερ. 
Χιλιάδες ένοπλοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς έχουν 
αναπτυχθεί στους δρόμους της Ουάσιγκτον, σε μια 
άνευ προηγουμένου επίδειξη δύναμης στο αμερικα-
νικό Καπιτώλιο. Το εθνικό πάρκο της Ουάσιγκτον και 
σημαντικά αξιοθέατα θα κλείσουν για τους επισκέ-
πτες την εβδομάδα που έρχεται.
Ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι πρωτεύουσες των αμ-
φίρροπων πολιτειών όπως του Ουισκόνσιν, του Μί-
σιγκαν, της Πενσιλβάνια και της Αριζόνα βρίσκεται 
μεταξύ εκείνων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίν-
δυνο για την εκδήλωση βίαιων επεισοδίων. 

ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ 
G7 ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ, ΣΤΟ ΘΕΡΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΡΝΟΥΑΛΗΣ

ΗΠΑ: ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ Η ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ
Καθώς η προεδρία Τραμπ φθάνει στο τέλος της
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Απώλειες της τάξης των 13,1 δισ. ευρώ είχαν –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- το γ’ τρίμηνο πέρυσι, λόγω της πανδημίας, οι επιχει-
ρήσεις της χώρας, ενώ ειδικά τον Νοέμβριο, οπότε η χώρα 
εισήλθε σε νέο lockdown, η πτώση του τζίρου ανήλθε σε 1,6 
δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επι-
χειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος 
εργασιών το γ’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 69.807.414 χιλ. ευρώ 
σημειώνοντας μείωση 15,8% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2019, 
που είχε ανέλθει σε 82.914.982 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη 
μείωση στον κύκλο εργασιών (κατά 50,4%) παρουσίασαν 
οι επιχειρήσεις του τομέα «Δραστηριότητες υπηρεσιών πα-
ροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, ενώ τη μικρό-
τερη μείωση στον κύκλο εργασιών (0,8%) παρουσίασαν οι 
επιχειρήσεις του τομέα «Ορυχεία και λατομεία». Αντίθετα, τη 
μεγαλύτερη αύξηση (10,6%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις 
του τομέα «Δημόσια διοίκηση και άμυνα» και «Υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση. 
Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λει-
τουργίας τον Μάρτιο 2020, ο κύκλος εργασιών το γ’ τρίμηνο 
2020 ανήλθε σε 7.102.002 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 
33,1% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2019, όταν είχε ανέλθει σε 
10.610.210 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο 
εργασιών (61,6%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου 

των «Καταλυμάτων» και του κλάδου της «Παραγωγής κινη-
ματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμ-
μάτων, ηχογραφήσεων και μουσικών εκδόσεων», ενώ τη 
μικρότερη μείωση (6,5%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του 
κλάδου «Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παρο-
χή καταλύματος». Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αύξηση (2,2%) 
παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου της «Εκπαίδευσης». 
Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέω-
ση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον 
Νοέμβριο 2020 ανήλθε σε 17.621.459 χιλ. ευρώ, σημειώνο-
ντας μείωση 8,4% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2019, οπότε είχε 
ανέλθει σε 19.231.941 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη μείωση στον 
κύκλο εργασιών (65,1%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του 
τομέα «Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία», ενώ τη μικρό-
τερη μείωση (2,5%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα 
«Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 
κλιματισμού». Από την άλλη πλευρά, τη μεγαλύτερη αύξηση 
(8,9%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Παροχή νε-
ρού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δρα-
στηριότητες εξυγίανσης».
Τέλος, για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουρ-
γίας τον Μάρτιο 2020 με υποχρέωση τήρησης διπλογραφι-
κών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε 

μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2020 ανήλθε 
σε 676.915 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 50,7% σε σχέ-
ση με τον Νοέμβριο 2019, που είχε ανέλθει σε 1.372.768 χιλ. 
ευρώ. Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών (92,9%) 
παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Παραγωγής κινη-
ματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμ-
μάτων, ηχογραφήσεων και μουσικών εκδόσεων», ενώ τη 
μικρότερη μείωση (5,1%) κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του 
κλάδου «Εκπαίδευσης». Στον αντίποδα. αύξηση στον κύκλο 
εργασιών (69,6%) παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου 
«Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης 
και ψυχαγωγίας».
Όπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ, συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που 
τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, τον Νο-
έμβριο 2020 τέθηκαν επιπρόσθετα σε αναστολή λειτουργίας 
41 επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο «Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξι-
διών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριό-
τητες» και 737 επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο «Δρα-
στηριότητες ανθρώπινης υγείας.» Επίσης, τον Νοέμβριο 2020 
συγκριτικά με τον Μάρτιο 2020 δεν τέθηκαν σε καθεστώς 
αναστολής λειτουργίας 25.591 επιχειρήσεις του κλάδου των 
«Καταλυμάτων».

Παρατείνεται έως την προσεχή Τρίτη 19 Ιανουαρίου η προθε-
σμία για την υποβολή αιτήσεων για την «επιστρεπτέα προκατα-
βολή 5»,σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παράλληλα, από το υπουρ-
γείο Οικονομικών δίδεται η δυνατότητα, σε περίπτωση λαθών, 
διόρθωσης των στοιχείων που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα 

«myBusinessSupport» (www.aade.gr/mybusinesssupport) 
για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, έως την ίδια ημερομη-
νία, 19 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έως σήμερα 611.524 επιχει-
ρήσεις έχουν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

τη χορήγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Η εκταμίευση των 
κονδυλίων προς τους δικαιούχους της «επιστρεπτέας προκατα-
βολής 5» θα ξεκινήσει τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Το βάρος από τα «κόκκινα» δάνεια που θα κληροδοτήσει η 
κρίση της Covid-19 υπολογίζεται στα 8-10 δισ. ευρώ για τις 
ελληνικές τράπεζες και θα είναι αναλογικά μεγαλύτερο σε σχέ-
ση με αυτό που θα επωμιστούν τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα 
της Ευρώπης, σύμφωνα με τον διοικητή της Τραπέζης της 
Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. 
Μιλώντας στο πλαίσιο του 8ου Banking Forum ο κ. Στουρ-
νάρας εκτίμησε -όπως αναφέρει το ΑΠΕ- ότι τράπεζες όπως 
οι ελληνικές, οι οποίες ήδη διαθέτουν ένα υψηλό απόθεμα 
«κόκκινων» δανείων, θα κληθούν να σηκώσουν μεγαλύτερο 
βάρος στη συνέχεια. Και τούτο διότι ήδη έχουν εξαντλήσει το 
μεγαλύτερο μέρος, αν όχι το σύνολο, από το απόθεμα των 
κεφαλαίων που διαθέτουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
το μεγάλο βάρος των «κόκκινων» δανείων που κουβαλούν. 

Περιγράφοντας το πρόβλημα ανέφερε ότι παρότι τα μη εξυ-
πηρετούμενα δάνεια των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων 
έχουν μειωθεί κατά περίπου 50 δισ. ευρώ από την κορύφω-
σή τους το Μάρτιο του 2016, το ποσοστό τους (Σεπτέμβριος 
2020) διατηρείται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 35,8%. 
Και σε κάθε περίπτωση πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο της 
ΕΕ. 
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν, όπως είπε, ικανοποιητικό 
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Ωστόσο και αυτός θα επηρε-
αστεί αρνητικά από τις επερχόμενες εξελίξεις. Όπως για παρά-
δειγμα, από την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων ΙFRS9, 
το κόστος που ενέχουν οι τιτλοποιήσεις των «κόκκινων» δα-
νείων που έχουν γίνει ή προγραμματίζονται για το μέλλον, και 
τέλος από τη χαμηλή ποιότητα του κεφαλαίου τους (καθώς το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά κατά κύριο λόγο αναβαλλό-
μενη φορολογία). 
Για τους λόγους αυτούς ο κ. Στουρνάρας επανέλαβε την 
ανάγκη παράλληλα με το πρόγραμμα παροχής κρατικών εγ-
γυήσεων ΗΡΑΚΛΗΣ, η Πολιτεία να στέρξει για τη δημιουργία 
της λεγόμενης «κακής τράπεζας» που έχει προτείνει ο ίδιος. Η 
πρόταση αυτή αντιμετωπίζει παράλληλα το πρόβλημα της 
αναβαλλόμενης φορολογίας. Στο μέτωπο των «κόκκινων» 
δανείων η εφαρμογή της θα μπορούσε, όπως είπε, να οδηγή-
σει σε μία περαιτέρω μείωσή τους έως κατά 40 δισ. ευρώ. Δι-
αβεβαίωσε δε ότι το κόστος που προκύπτει από τη λειτουργία 
της «κακής τράπεζας» δεν θα το αναλάβει για μία ακόμη φορά 
ο Έλληνας φορολογούμενος αλλά οι τράπεζες.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 13,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΙΧΑΝ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΥΣΙ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟβΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑβΟΛΗ 5»   

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ ΥΨΟΥΣ 8-10 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΠΙΣΩ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ   





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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ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟ ’21 Η 
ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ’20

 h ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-4-5                                                  18/01/2021

Θεαματική πτώση στα φορολογητέα εισοδήματα 3,5 
εκατομμυρίων φυσικών προσώπων σημειώθηκε κατά 
τη διάρκεια του 2020, εξαιτίας των απαγορεύσεων και 
των περιορισμών που επιβλήθηκαν στη διεξαγωγή 
πλήθους επιχειρηματικών και επαγγελματικών δρα-
στηριοτήτων για την προστασία της δημόσιας υγείας 
απέναντι στην εξάπλωση της πανδημίας του κορονο-
ϊού. 
Η παραπάνω εξέλιξη -σε συνδυασμό με τη σημαντική 
μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων που ισχύει για τα εισοδήματα 
του 2020 και με την προσωρινή κατάργηση της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης που ισχύει επίσης για τα εισο-
δήματα του 2020- θα έχει ως συνέπεια να σημειωθεί 
φέτος μια πρωτοφανής πτώση στα έσοδα του Δημοσί-
ου από τη φορολογία εισοδήματος. 
Ταυτόχρονα, εξαιτίας της πολύ μεγάλης μείωσης των 
φορολογητέων εισοδημάτων τόσο πολλών φυσικών 
προσώπων θα αυξηθούν υπέρμετρα οι υποχρεώσεις 
του κρατικού προϋπολογισμού για την καταβολή 
επιστροφών φόρου εισοδήματος και τη χορήγηση κοι-
νωνικών επιδομάτων και παροχών.   Επιπροσθέτως, 
εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέστησαν 
πέρυσι πολύ μεγάλες μειώσεις στα εισοδήματά τους 
θα καταστούν φέτος αυτόματα και δικαιούχοι μερικής 
ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, με συνέπεια τα 
έσοδα που θα βεβαιωθούν φέτος από τον φόρο αυτό 
να εμφανίσουν σημαντική συρρίκνωση. Οι καραντίνες 
που επιβλήθηκαν εντός του προηγουμένου έτους είχαν 
ως συνέπεια περισσότεροι από 1.700.000 μισθωτοί 
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να τεθούν σε ανα-
στολή συμβάσεων εργασίας για χρονικά διαστήματα 
από 3 έως και 10 μήνες, πάνω από 1.400.000 ατομικές 
επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπα-
σχολούμενοι να αναστείλουν τη λειτουργία τους, για 5 
έως και 7 μήνες τουλάχιστον μέσα στο 2020, ή να υπο-
λειτουργούν τουλάχιστον για 9 μήνες μέσα στο προη-
γούμενο έτος, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγμα-
τοποίησαν σημαντικά μειωμένους τζίρους. Επιπλέον, 
περισσότεροι από 400.000 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων 
ακινήτων υποχρεώθηκαν για χρονικά διαστήματα από 
6 έως και 10 μήνες μέσα στο 2020 να εισπράξουν ενοί-
κια μειωμένα κατά 40% ή και περισσότερο.

Όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι επιβίωσαν οικονομικά 
χάρη στις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που έλαβαν 
από το Δημόσιο, όπως οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού 
των 800 και των 534 ευρώ, τα ποσά της «επιστρεπτέας 
προκαταβολής», που κυμάνθηκαν από 1.000 έως και 
350.000 ευρώ, και διάφορα άλλα έκτακτα και ειδικά 
επιδόματα. Όλες αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις οι 
οποίες καταβλήθηκαν από το κράτος με σκοπό τη με-
ρική ή και την ολική αναπλήρωση των απολεσθέντων 
εισοδημάτων τόσων πολλών εργαζομένων και επιχει-
ρήσεων είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και δεν συ-
νυπολογίζονται στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματά 
τους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για να κριθεί εάν 
δικαιούνται ή όχι διάφορα άλλα τακτικά καταβαλλόμε-
να ποσά κοινωνικών επιδομάτων και παροχών.
Όπως γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, περισσότεροι από 
3.500.000 φορολογούμενοι, στις δηλώσεις φορολογί-
ας εισοδήματος που θα υποβάλουν φέτος την άνοιξη 
και το καλοκαίρι για το φορολογικό έτος 2020, θα εμ-
φανίσουν ποσά ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων 
σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με αυτά που εμφά-
νισαν πέρυσι με τις δηλώσεις για τα εισοδήματα του 
2019.
Οι μειώσεις στα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα για 
πάνω από 3.500.000 φυσικά πρόσωπα θα είναι του-
λάχιστον 30% και σε πολλές περιπτώσεις θα φθάνουν 
ή και θα υπερβαίνουν 50%. Εξαιτίας της αναμενόμενης 
αυτής εξέλιξης:
1. Εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί φορολογούμενοι - 
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα απαλλαγούν πλή-
ρως από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης για το 2020, λόγω πτώσης των ετησίων 
φορολογητέων εισοδημάτων του έτους αυτού κάτω 
από τα αφορολόγητα όρια των 8.636 ευρώ έως 12.000 
ευρώ, που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος για τη 
συντριπτική πλειονότητα των φυσικών προσώπων και 
κάτω από το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ που 
ισχύει για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 
Για παράδειγμα, φορολογούμενος εργαζόμενος στον 
ιδιωτικό τομέα με τέσσερα ρα εξαρτώμενα τέκνα και 
ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ το 2019, 
κατά τη διάρκεια του 2020 εργάστηκε κανονικά μόνο 
τους 6 από τους 12 μήνες του έτους -λόγω αναστολής 
της λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζεται- 
και ως εκ τούτου έλαβε μισθούς μόνο για έξι μήνες, 
καθώς επίσης και Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων. 
Τους υπόλοιπους 6 μήνες του 2020 ήταν σε αναστολή 
σύμβασης εργασίας και έλαβε αποζημιώσεις ειδικού 
σκοπού 800 και 534 ευρώ, οι οποίες είναι αφορολόγη-
τες και δεν συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο φορολο- Συνέχεια στη Σελ. 25

γητέο εισόδημα. Ως εκ τούτου το ετήσιο φορολογητέο 
εισόδημά του μειώθηκε περίπου κατά 40% το 2020, 
και περιορίστηκε στα 12.000 ευρώ. Για το εισόδημα 
των 20.000 ευρώ του 2019 ο φορολογούμενος γούμε-
νος αυτός επιβαρύνθηκε με φόρο εισοδήματος 2.300 
ευρώ, καθώς επίσης και με ειδική εισφορά αλληλεγ-
γύης 176 ευρώ. Για το 2020, το εισόδημά του διαμορ-
φώθηκε στο ίδιο επίπεδο με το αφορολόγητο όριο των 
εργαζομένων με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, που είναι 
τα 12.000 ευρώ, και συνεπώς δεν θα πληρώσει φόρο 
εισοδήματος. Επιπλέον, το εισόδημά του για το 2020 
διαμορφώθηκε στο ίδιο ύψος με το αφορολόγητο όριο 
των 12.000 ευρώ που ισχύει για την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης, οπότε θα απαλλαγεί και από την επιβά-
ρυνση αυτή. 
2. Θα αυξηθούν κατά πολύ οι περιπτώσεις μισθωτών 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που θα είναι δικαι-
ούχοι μεγάλων ποσών επιστροφών φόρου. Κι αυτό θα 
συμβεί επειδή κατά τη διάρκεια του 2020 οι μηνιαίες 
κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης επί των μισθών των εργαζομένων αυτών 
υπολογίστηκαν, όσους μήνες αυτοί εργάζονταν κανο-
νικά, ωσάν οι αποδοχές τους να ήταν σε ετήσια βάση 
ίδιες με τα επίπεδα στα οποία είχαν διαμορφωθεί πριν 
ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού. Όμως τα ποσά 
των φόρων που αναλογούν στα -σημαντικά μειωμένα- 
ετήσια φορολογητέα εισοδήματα του 2020 είναι, τελι-
κά, πολύ μικρότερα από αυτά που παρακρατήθηκαν 
συνολικά στη διάρκεια του 2020. Συνεπώς τα επιπλέον 
ποσά που παρακρατήθηκαν θα πρέπει να επιστραφούν 
από το Δημόσιο στους εργαζόμενους με την εκκαθάρι-
ση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν 
φέτος. Στα δύο παραδείγματα που παραθέσαμε πα-
ραπάνω οι φόροι που παρακρατήθηκαν το 2020 από 
τους μισθούς των εργαζομένων, τους μήνες κατά τους 
οποίους οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν δεν εί-
χαν αναστείλει τη λειτουργία τους, είχαν υπολογιστεί 
με αναγωγή του κανονικού μηνιαίου μισθού σε ετήσιο 
ποσό μισθών όπως αυτό είχε διαμορφωθεί πριν από 
την κρίση του κορονοϊού, , δηλαδή στα επίπεδα των 
35.000 και των 36.000 ευρώ αντίστοιχα. Συνεπώς τα 
ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν όσους μήνες 
εργάστηκαν κανονικά οι παραπάνω μισθωτοί υπολο-
γίστηκαν σε ετήσια βάση σε επίπεδο πολύ υψηλότερο 
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από αυτό που τελικά αναλογεί στις τελικές ετήσιες φο-
ρολογητέες αποδοχές τους που ήταν μειωμένες κατά 
50% και κατά 33% αντίστοιχα. Τα ποσά λοιπόν των 
φόρων που παρακρατήθηκαν ήταν πολύ μεγαλύτερα 
από τα τελικώς αναλογούντα ποσά φόρων, με απο-
τέλεσμα κατά την υποβολή βολή και εκκαθάριση των 
φετινών φορολογικών τους δηλώσεων οι εν λόγω 
εργαζόμενοι να καταστούν δικαιούχοι είσπραξης με-
γάλων ποσών επιστροφών φόρου. 
3.  Θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθ3μός των φορολο-
γουμένων θα καταστούν αυτόματα δικαιούχοι κοινω-
νικών επιδομάτων και κοινωνικών παροχών, χορη-
γουμένων με βάση εισοδηματικά κριτήρια, όπως πχ. 
τα επιδόματα τέκνων, το επίδομα θέρμανσης και η επι-
δότηση ενοικίου. . Συγκεκριμένα, εκατοντάδες χιλιάδες 
φορολογούμενοι που μέχρι πέρυσι λάμβαναν από τα 
ισχύοντα κοινωνικά επιδόματα επειδή τα ετήσια φο-
ρολογητέα εισοδήματά τους ήταν υψηλότερα από τα 
ανώτατα όρια ετησίων εισοδημάτων μέχρι τα οποία 
αναγνωρίζεται το δικαίωμα είσπραξης των επιδομά-
των αυτών και έτσι δεν πληρούσαν προβλεπόμενα 
εισοδηματικά κριτήρια, θα καταστούν ξαφνικά φέτος 
δικαιούχοι των επιδομάτων αυτών, επειδή θα φανούν 
με βάση τις φορολογικές τους δηλώσεις ως έχοντες 
πολύ χαμηλά ετήσια φορολογητέα εισοδήματα, κατώ-
τερα από τα εισοδηματικά όρια που έχουν νομοθετηθεί 
για τη χορήγηση των επιδομάτων. Δηλαδή τα ποσά 
των ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων τους για 
το 2020 θα είναι τόσο πολύ μειωμένα σε σύγκριση με 
αυτά που έλαβαν το 2019 ώστε να είναι πλέον χαμηλό-
τερα από τα ανώτατα όρια ετησίου εισοδήματος μέχρι 
τα οποία προβλέπεται η χορήγηση των επιδομάτων. 
Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η εξέλιξη αυτή παρα-
θέτουμε τα παρακάτω παραδείγματα: 
α) Έγγαμος μισθωτός εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχεί-
ρηση, με δύο εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα και ετήσιο 
φορολογητέο εισόδημα 35.000 ευρώ το 2019 δεν 
είχε δικαίωμα είσπραξης επιδόματος τέκνων από τον 
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) το 2020. Ο λόγος είναι ότι το 
ετήσιο εισόδημά του για το 2019 ήταν υψηλότερο 
από το ανώτατο εισοδηματικό όριο καταβολής του 
επιδόματος αυτού στις οικογένειες με δύο εξαρτώμενα 
τέκνα, το οποίο ανέρχεται σε 30.000 ευρώ. Το 2020, 
λόγω αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης 
στην οποία εργάζεται για 6 μήνες συνολικά, η σύμ-
βαση εργασίας του ανεστάλη και λάμβανε, αντί των 

κανονικών μισθών του, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού 
αφορολόγητες και μη συνυπολογιζόμενες στο ετήσιο 
φορολογητέο του εισόδημα. Ως εκ τούτου, το ετήσιο 
φορολογητέο εισόδημά του μειώθηκε κατά 50% το 
2020 και περιορίστηκε στα 17.500 ευρώ. Εξαιτίας της 
σημαντικής αυτής μείωσης του ετησίου φορολογητέ-
ου εισοδήματός του για το 2020, θα καταστεί φέτος, 
με βάση τη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει για 
το 2020, δικαιούχος είσπραξης επιδομάτων τέκνων 
συνολικού ύψους 1.008 ευρώ σε ετήσια βάση ή 168 
ευρώ σε διμηνιαία βάση ή 84 ευρώ σε μηνιαία βάση.
 β) Έγγαμος μισθωτός εργαζόμενος σε ιδιωτική επι-
χείρηση με τρία εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα και ετή-
σιο φορολογητέο εισόδημα 36.000 ευρώ το 2019 δεν 
είχε δικαίωμα είσπραξης επιδόματος τέκνων από τον 
ΟΠΕΚΑ το 2020. Ο λόγος είναι ότι το ετήσιο εισόδημά 
του για το 2019 ήταν υψηλότερο από το ανώτατο ει-
σοδηματικό όριο καταβολής του επιδόματος αυτού 
στις οικογένειες με τρία εξαρτώμενα τέκνα, το οποίο 
ανέρχεται σε 33.750 ευρώ. Το 2020, λόγω αναστολής 
της λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, 
για 4 μήνες συνολικά, η σύμβαση εργασίας του ανε-
στάλη και λάμβανε, αντί των κανονικών μισθών του, 
αποζημιώσεις ειδικού σκοπού αφορολόγητες και μη 
συνυπολογιζόμενες στο ετήσιο φορολογητέο του εισό-
δημα. Ως εκ τούτου, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά 
του μειώθηκε κατά 33% το 2020 και περιορίστηκε στα 
24.000 ευρώ. Εξαιτίας της σημαντικής αυτής μείω-
σης του ετησίου φορολογητέου εισοδήματός του για 
το 2020, θα καταστεί φέτος, με βάση τη φορολογική 
δήλωση που θα υποβάλει για το 2020, δικαιούχος εί-
σπραξης επιδομάτων συνολικού ύψους  1.344 ευρώ 
σε ετήσια βάση ή 224 ευρώ σε διμηνιαία βάση ή 112 
ευρώ σε μηνιαία βάση. 
4. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι φορολογούμε-
νοι με ατομικές επιχειρήσεις (έμποροι, βιοτέχνες, ελεύ-
θεροι επαγγελματίες) θα κληθούν, με τα εκκαθαριστι-
κά των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, 
να πληρώσουν φόρους μειωμένους κατά 60% έως και 
πάνω από 80%, όχι μόνο λόγω της μεγάλης πτώσης 
των καθαρών φορολογητέων εισοδημάτων, αλλά και 
εξαιτίας της μείωσης του κατώτατου συντελεστή φό-
ρου από το 22% στο 9% και της μη επιβολής ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης. 
5. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι ιδιοκτήτες 
εκμισθούμενων ακινήτων θα κληθούν, με τα εκκαθα-
ριστικά των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδή-

ματος, να πληρώσουν φόρους μειωμένους κατά 27% 
έως και 49% για τα «κουρεμένα» εισοδήματά τους από 
ενοίκια. 6Θα 6. Θα αυξηθούν κατά πολύ οι δικαιούχοι 
μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούχος απαλλαγής 
από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι κάθε φορολογούμενος 
που, μεταξύ άλλων, είχε κατά το προηγούμενο έτος 
«συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» 
μέχρι 9.000 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 
1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώ-
μενο μέλος της οικογένειας.
 Επιπλέον, στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πο-
λύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά πο-
σοστά 80% και άνω χορηγείται πλήρης απαλλαγή από 
τον ΕΝΦΙΑ εφόσον, μεταξύ άλλων, σε κάθε περίπτωση 
το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» 
του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 
ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ 
για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. 
Ως εκ τούτου, η σημαντική μείωση των φορολογητέων 
εισοδημάτων 3,5 εκατομμυρίων φορολογουμένων θα 
έχει ως συνέπεια μεγάλος αριθμός εξ αυτών να εμφα-
νίσει για πρώτη φορά ετήσια οικογενειακά εισοδήματα 
χαμηλότερα των παραπάνω εισοδηματικών ορίων 
που προβλέπονται για τη μερική ή ολική απαλλαγή 
από τον ΕΝΦΙΑ. Το αποτέλεσμα θα είναι να αυξηθεί 
φέτος σημαντικά ο αριθμός των φυσικών προσώπων 
που θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ μειωμένο κατά 50% και 
των τριτέκνων και των πολυτέκνων που θα απαλλα-
γούν πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ.


