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στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Η τελική, επίσημη, θετική απάντηση από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή για τον βόρειο τμήμα του Ε65 έφτασε χθες 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- στο υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών.
Συγκεκριμένα, η DG COMP (η Γενική Διεύθυνση Ανταγω-
νισμού) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέκρινε, ως συμβατό 
με το κοινοτικό δίκαιο, το έργο υποδομής του βόρειου 
τμήματος του αυτοκινητόδρομου E65, που θα συνδέει την 
πόλη των Τρικάλων με την Εγνατία Οδό, προϋπολογισμού 
442 εκατ. ευρώ, συνολικού μήκους 70,5 χλμ και θα περι-
λαμβάνει την πλήρη κατασκευή της κεντρικής αρτηρίας, 
των δρόμων εξυπηρέτησης και των λοιπών οδικών συν-
δέσεων.
Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη για τις υποδο-
μές, γιατί, μετά από αλλεπάλληλες επαφές του υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πήρε πλέον «το πράσινο φως», ένα 
έργο που είχε τεθεί σε αναστολή από το 2011 και ξεκινά 
οριστικά η κατασκευή του με χρονικό ορίζοντας υλοποί-
ησης τα τρία έτη.

Η κατασκευή του βόρειου τμήματος θα συμπληρώσει τον 
αυτοκινητόδρομο Ε65, ενώνοντας δύο κύριους ελληνικούς 
άξονες, δηλαδή, την Εγνατία οδό με την ΠΑΘΕ, επιτρέπο-
ντας την βέλτιστη χρήση υπαρχουσών δυνατοτήτων αυ-
τοκινητοδρόμων, δεδομένου ότι το ενδιάμεσο τμήμα έχει 
ήδη ολοκληρωθεί και το νότιο τμήμα του Ε65 είναι ήδη 
υπό κατασκευή.
Το έργο θα επιτρέπει την πλέον ανταγωνιστική και περι-
βαλλοντικά φιλική κίνηση από την Αθήνα προς τη Δυτι-
κή Μακεδονία και τις αντίστοιχες συνδέσεις με την Ιταλία 
(μέσω του Λιμένος της Ηγουμενίτσας στην Αδριατική), τα 
Δυτικά Βαλκάνια, και μέσω εκείνων στην κεντρική και βό-
ρεια Ευρώπη.
Το έργο θα έχει συνολικό μήκος 70,5 χλμ και θα ξεκινάει 
από τον κόμβο των Τρικάλων μέχρι την Εγνατία Οδό, με 
2+2 λωρίδες και ΛΕΑ σε κάθε διεύθυνση.
«Ένα ακόμα μεγάλο έργο που το παραλάβαμε να καθυστε-
ρεί επί χρόνια, είναι έτοιμο να ξεκινήσει» δήλωσε ο υπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.  
Αναλυτικά στη σελ 3 

Στις καινοτομίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, που αποτελούν σημαντικές πρωτοβουλίες διεθνώς, 
αναφέρθηκε ο αρμόδιος υπουργός, Κυριάκος Πιερρακά-
κης, στο διαδικτυακό συνέδριο EUandU με θέμα «Επιστή-
μη και καινοτομία στην καθημερινή ζωή», αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, αρχικά μίλησε για τον τρόπο 
διαδικασίας του εμβολιασμού που γίνεται είτε μέσω ψηφι-
ακών καναλιών, emvolio.gov.gr ή άυλη συνταγογράφη-
ση είτε μέσω φυσικών καναλιών, παρουσία σε φαρμακεία 
ή ΚΕΠ. «Ηθελημένα επιλέξαμε να μη χρησιμοποιήσουμε 
τηλεφωνικό κέντρο γιατί διαγνώσαμε ότι ο όγκος της 
ζήτησης θα είναι πολύ μεγαλύτερος από την κλίμακα της 
προσφοράς», σημείωσε.
Επίσης, ο κ. Πιερρακάκης μίλησε και για τον πενταψήφιο 
αριθμό 13033 με τα γραπτά μηνύματα για τις μετακινήσεις 
των πολιτών κατά τη διάρκεια της καραντίνας, αλλά και 
για τη στρατηγική για το 5G με την ίδρυση του ταμείου 
«ΦΑΙΣΤΟΣ» και την παραχώρηση δωρεάν κάποιων συ-
χνοτήτων σε πανεπιστήμια ή startups για να αναπτύξουν 

προϊόντα. «Παίρνουμε πρωτοβουλίες που μας ξεχωρί-
ζουν ως χώρα. Θα μπορούσα να πω ότι το μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα το 2020, ως χώρα, στον τομέα του ψηφια-
κού μετασχηματισμού ήταν η ταχύτητα», τόνισε.
Σχετικά με το brain drain, ο υπουργός επεσήμανε ότι «εί-
ναι εθνικός στόχος να μπορέσουμε μεγάλο κομμάτι των 
Ελλήνων που έφυγαν ή και Ευρωπαίων πολιτών να έρ-
θουν στην χώρα μας και να μπορέσουν μέσα από τη χώρα 
μας να δουλεύουν από απόσταση. Αυτό που χρειάζεται 
να προσθέσουμε είναι όλα εκείνα τα κίνητρα και πολιτικές 
αποφάσεις που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε τη χώρα 
πιο θελκτική σε τέτοιου είδους επιλογές. Η μετάβαση σε 
ένα καθεστώς μερικής ή πλήρους τηλεργασίας σε συγκε-
κριμένους κλάδους επαγγελμάτων που έχουν σχέση με 
τις υπηρεσίες θα επιτρέψει σε χώρες όπως η δική μας να 
προσφέρει σε πολίτες άλλων χωρών μέσα από ένα συγκε-
κριμένα πλαίσιο να παρέχουν υπηρεσίες». 
Αναλυτικά στη σελ 4

“ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ βΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε65

ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUANDU 
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Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία 
με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής και το Πράσινο Ταμείο διοργανώνει το εναρκτήριο 
συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece με τίτ-
λο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το 
οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 
(ώρα 10 π.μ. – 1.30 μ.μ.), μέσω διαδικτύου. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την έναρξη του συνε-
δρίου αναμένεται να κηρύξει ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας και θα χαιρετίσουν ο 
Γενικός Γραμματέας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλή-
των, Μανώλης Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης,  ο 
πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Ευστάθιος Σταθόπουλoς, 
ο θεματικός Συντονιστής για το Περιβάλλον της NEEMO 
EEIG, Παύλος Δόικος, και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Αναστασία Αρφανάκου. 
Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους 
φορείς που εμπλέκονται με την μετάβαση της χώρας μας 
στην κυκλική οικονομία. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
θα αναδειχθεί η καθοριστική συμβολή του έργου LIFE-IP 
CEI-Greece στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημι-
ουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Κυκλική Οικονομία, προωθώντας πρακτικές και αλλαγή 
συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προ-

ϊόντων, τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για τα απόβλητα.
Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει την παρουσί-
αση των δράσεων επίδειξης του έργου LIFE-IP CEI-Greece 
σε εννέα δήμους και μία περιφέρεια για την προώθηση της 
πρακτικής εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων, 
των δράσεων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλή-
των τροφίμων και την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων 
του τομέα αγροδιατροφής, καθώς και των δράσεων για τη 
δημιουργία προτύπων δευτερογενών υλικών, ηλεκτρονι-
κού αποθετηρίου ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εθνικού 
παρατηρητηρίου για την κυκλική οικονομία, και τέλος των 
δράσεων για  την ανάπτυξη οικονομικών και χρηματοδοτι-
κών εργαλείων και την οικοδόμηση δυναμικού. Στον κύκλο 
των εισηγήσεων περιλαμβάνονται ομιλητές έργων και δρά-
σεων σχετικών με την κυκλική οικονομία, καθώς και  ομιλία 
της επικεφαλής νομικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων του 
Εθνικού Ινστιτούτου της Γαλλίας για την Κυκλική Οικονο-
μία, Marline Weber.
Το συνέδριο μπορεί να το παρακολουθήσει κάθε ενδια-
φερόμενος είτε με την εγγραφή του στην πλατφόρμα του 
συνεδρίου – https://cutt.ly/ajcEx3a, έχοντας τη δυνατό-
τητα υποβολής ερωτημάτων στους εισηγητές, είτε μέσω 
live streaming από το λογαριασμό του έργου LIFE-IP CEI-
Greece στο youtube,  https://cutt.ly/AjcEAwj.
Πληροφορίες: https://cutt.ly/tjcJsUw

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

Σε διαδικτυακό συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 
τις 4 έως τις 6 Μαΐου 2021, μετατράπηκε -λόγω των απα-
γορευτικών μέτρων κατά του Covid-19- η transport logistic, 
η διεθνής έκθεση για logistics, μεταφορές, ΙΤ και διαχείριση 
εφοδιαστικής αλυσίδας,
Σχετική απόφαση έλαβε ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μο-
νάχου, που διοργανώνει την έκθεση και αντιπροσωπεύεται 
στην Ελλάδα και την Κύπρο από το Ελληνογερμανικό Εμπορι-
κό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με σκοπό να δημιουργήσει 
μια «γέφυρα» μεταξύ των υπόλοιπων διοργανώσεων της 
transport logistic.
Η επόμενη transport logistic δια φυσικής παρουσίας θα 
πραγματοποιηθεί στις 9 - 12 Μαίου 2023, όπου το Ελληνο-
γερμανικό Επιμελητήριο θα διοργανώσει Ελληνικό Ομαδικό 
Περίπτερο για τρίτη φορά.
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες για 
την έκθεση, να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η trANsport logistic 2021  

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ liFE-ip cEi-grEEcE 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

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-
τικής Ασφάλισης: Τάσεις και Εξελίξεις» 

Institute of Finance and Financial 
Regulation (IFFR)

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

press@central.tee.gr
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Η τελική, επίσημη, θετική απάντηση από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή για τον βόρειο τμήμα του Ε65 έφτασε χθες 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- στο υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών.
Συγκεκριμένα, η DG COMP (η Γενική Διεύθυνση Ανταγω-
νισμού) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέκρινε, ως συμβατό 
με το κοινοτικό δίκαιο, το έργο υποδομής του βόρειου 
τμήματος του αυτοκινητόδρομου E65, που θα συνδέει την 
πόλη των Τρικάλων με την Εγνατία Οδό, προϋπολογισμού 
442 εκατ. ευρώ, συνολικού μήκους 70,5 χλμ και θα περι-
λαμβάνει την πλήρη κατασκευή της κεντρικής αρτηρίας, 
των δρόμων εξυπηρέτησης και των λοιπών οδικών συν-
δέσεων.
Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη για τις υποδο-
μές, γιατί, μετά από αλλεπάλληλες επαφές του υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πήρε πλέον «το πράσινο φως», ένα 
έργο που είχε τεθεί σε αναστολή από το 2011 και ξεκινά 
οριστικά η κατασκευή του με χρονικό ορίζοντας υλοποί-
ησης τα τρία έτη.

Η κατασκευή του βόρειου τμήματος θα συμπληρώσει 
τον αυτοκινητόδρομο Ε65, ενώνοντας δύο κύριους ελ-
ληνικούς άξονες, δηλαδή, την Εγνατία οδό με την ΠΑΘΕ, 
επιτρέποντας την βέλτιστη χρήση υπαρχουσών δυνατο-
τήτων αυτοκινητοδρόμων, δεδομένου ότι το ενδιάμεσο 
τμήμα έχει ήδη ολοκληρωθεί και το νότιο τμήμα του Ε65
είναι ήδη υπό κατασκευή.
Το έργο θα επιτρέπει την πλέον ανταγωνιστική και περι-
βαλλοντικά φιλική κίνηση από την Αθήνα προς τη Δυτική 
Μακεδονία και τις αντίστοιχες συνδέσεις με την Ιταλία 
(μέσω του Λιμένος της Ηγουμενίτσας στην Αδριατική), 
τα Δυτικά Βαλκάνια, και μέσω εκείνων στην κεντρική και 
βόρεια Ευρώπη.
Το έργο θα έχει συνολικό μήκος 70,5 χλμ και θα ξεκινάει 
από τον κόμβο των Τρικάλων μέχρι την Εγνατία Οδό, με 
2+2 λωρίδες και ΛΕΑ σε κάθε διεύθυνση.
«Ένα ακόμα μεγάλο έργο που το παραλάβαμε να καθυ-
στερεί επί χρόνια, είναι έτοιμο να ξεκινήσει» δήλωσε ο 
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαν-
λής και πρόσθεσε: «Συνεπείς στην υλοποίηση του σχε-

διασμού μας, με συστηματική εργασία εδώ και πολλούς 
μήνες και ουσιαστική συνεργασία με την ΕΕ, καταφέραμε 
να πάρουμε το πράσινο φως για να ξεκινήσει και το Βόρειο 
Τμήμα του Ε65. Συνεχίζουμε τη δουλειά χωρίς μεγάλα λό-
για. Για έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, επιλύουν 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν ολόκληρες περιοχές της
χώρας και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολι-
τών».
Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Υποδομών, 
Γιώργος Καραγιάννης, σημείωσε ότι «με την καθοδήγηση 
του υπουργού Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, ανοίγει ο 
δρόμος για την κατασκευή ενός οδικού έργου, που για 
χρόνια ήταν αβέβαιο ότι θα υλοποιηθεί. Σήμερα μπορού-
με να μιλάμε για την κατασκευή του βόρειου τμήματος 
του Ε65, ενός σπουδαίου οδικού έργου, που θα ενώνει 
την πόλη των Τρικάλων με την Εγνατία Οδό και θα συμ-
βάλει σημαντικά στην αναβάθμιση του οδικού χάρτη της 
χώρας μας».

Κύκλο επαφών -μέσω τηλεδιασκέψεων- με τους κοινω-
νικούς εταίρους και επαγγελματικούς-επιστημονικούς 
φορείς ξεκινά ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα:
 - Σήμερα, Τρίτη 19 Ιανουαρίου και ώρα 16.00, θα έχει
τηλεδιάσκεψη με τη διοίκηση της Γενικής Συνομοσπονδί-
ας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).
 - Θα ακολουθήσει την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου και ώρα 
18.00 τηλεδιάσκεψη με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

 - Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου και ώρα 12.30 έχει προ-
γραμματιστεί τηλεδιάσκεψη με το προεδρείο του Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
 - Το απόγευμα της ίδιας ημέρας (16.30), ο Κ. Χατζηδάκης 
θα έχει επαφή με τους εκπροσώπους πέντε επιστημονικών 
φορέων (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος), κατά την οποία θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, 
το θέμα της καταβολής έκτακτου επιδόματος, ύψους 400 
ευρώ, σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά τις επαφές 
αυτές, που θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, 
μέσω τηλεδιασκέψεων, με εκπροσώπους της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
(ΕΣΕΕ), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βι-
οτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), θα συζητηθούν θέματα 
αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

Την πλήρη επαναλειτουργία των Υποθηκοφυλακείων 
και Κτηματολογικών Γραφείων, με αυστηρή τήρηση των 
κανόνων προστασίας για την αποφυγή διασποράς του 
κορωνοϊού και διατήρηση του καθεστώτος αναστολής 
όλων των σχετικών προθεσμιών, ζητά, με επιστολή του 
προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα, 
ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
(ΔΣΘ) Στάθης Κουτσοχήνας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. 
Λόγω της πανδημίας τα υποθηκοφυλακεία και τα Κτημα-

τολογικά Γραφεία λειτουργούν μόνο για κατεπείγουσες 
περιπτώσεις, κάτι, που, όπως επισημαίνει ο κ. Κουτσοχή-
νας, «δεν αρκεί ούτε στο ελάχιστο για να εξυπηρετήσει τις 
τεράστιες ανάγκες της αγοράς της Θεσσαλονίκης». Ανα-
φερόμενος ειδικότερα στην πόλη, ο ίδιος τονίζει ότι η κα-
τάσταση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες ήδη από την προ 
κορωνοϊού εποχή ήταν «επιβαρυμένη», εξαιτίας -κυρίως- 
της «υποστελέχωσής τους», με αποτέλεσμα η παρούσα, 
μερική, λειτουργία τους να έχει προκαλέσει «ασφυξία» σ’ 

αυτές και «τεράστια επιβάρυνση» στην καθημερινότητα 
των δικηγόρων.
Στην ίδια επιστολή ο πρόεδρος του ΔΣΘ αναγνωρίζει 
τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε λόγω της 
COVID-19 και των συνεπειών της, καθιστώντας «δύσκολη 
εξίσωση» τη λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών, των 
Κτηματολογίων και των Υποθηκοφυλακείων. 

“ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ βΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε65

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ -ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΤΕΕ-
ΞΕΚΙΝΑ Ο Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣΘ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Για πλήρες άνοιγμα των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων
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Δεκάδες κτίρια-κοσμήματα για την αισθητική της Αθήνας, 
επιστρέφουν στους Αθηναίους και τις Αθηναίες, ύστερα από 
χρόνια εγκατάλειψης, λεηλασίας και φθοράς, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου πρόκειται για 
63 κτίρια, τα οποία «βυθίστηκαν και εγκαταλείφθηκαν στο 
πέρασμα του χρόνου, έμειναν ανεκμετάλλευτα δίνοντας 
χώρο στο σκοτάδι, τον φόβο και την παραβατικότητα, επη-
ρεάζοντας την καθημερινότητα της Αθήνας και την ποιότη-
τα της ζωής σε ολόκληρες περιοχές». Τώρα , τα κτίρια αυτά 
«απελευθερώνονται» και ξεκινά ο δήμος την αξιοποίησή 
τους. Πρόκειται για τα δεκάδες κτίρια, μικρά και μεγάλα, 

πλατείες, οικόπεδα, που «μέσα σε έναν χρόνο, εκκενώθηκαν 
από τις καταλήψεις, καθαρίστηκαν και απολυμάνθηκαν, με 
σκοπό να αποκατασταθούν και να ανακτήσουν τη χρήση 
τους», όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου.
Πρόκειται, σημειώνεται στην ανακοίνωση, για «ένα δύσκο-
λο εγχείρημα για την πόλη, που έχει αποδώσει καρπούς 
χάρη στις εντατικές παρεμβάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού 
Κέντρου Ελληνικής και Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά και 
όλων των υπηρεσιών του Δήμου, για την καθαριότητα, 
τον ηλεκτροφωτισμό και τις επισκευές». Πρόκειται για κτί-
ρια σε διάφορες περιοχές, όπως στην Ομόνοια, τα Πατήσια, 
την Ακρόπολη, του Ψυρρή και το Μεταξουργείο. «Είναι η 

μεγάλη ευκαιρία μας να συστηθούμε πάλι με την Αθήνα» 
δηλώνει, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης 
και προσθέτει: «Το μεγαλύτερο στοίχημα αυτής της πόλης, 
είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητάς της. Και ο τρόπος 
για να το κερδίσουμε, είναι να δώσουμε ζωή σε όλα εκείνα 
τα σημεία της που αφέθηκαν στη μοίρα τους. Δεν γίνεται 
από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά γίνεται. Με το συντονισμό 
όλων μας και με επιμονή σε ένα σχέδιο που προβλέπει πα-
ρεμβάσεις στο σύνολο της πόλης. Στη δέσμη ενεργειών και 
δράσεων που την αλλάζουν ουσιαστικά μέρα με την ημέρα. 
Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι απόλυτα θετικά 
και γι’ αυτό την συνεχίζουμε».

Στις καινοτομίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, που αποτελούν σημαντικές πρωτοβουλίες διεθνώς, 
αναφέρθηκε ο αρμόδιος υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης, 
στο διαδικτυακό συνέδριο EUandU με θέμα «Επιστήμη και 
καινοτομία στην καθημερινή ζωή», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα, αρχικά μίλησε για τον τρόπο διαδικασίας του 
εμβολιασμού που γίνεται είτε μέσω ψηφιακών καναλιών, 
emvolio.gov.gr ή άυλη συνταγογράφηση είτε μέσω φυσι-
κών καναλιών, παρουσία σε φαρμακεία ή ΚΕΠ. «Ηθελημέ-
να επιλέξαμε να μη χρησιμοποιήσουμε τηλεφωνικό κέντρο 
γιατί διαγνώσαμε ότι ο όγκος της ζήτησης θα είναι πολύ 
μεγαλύτερος από την κλίμακα της προσφοράς», σημείωσε.
Επίσης, ο κ. Πιερρακάκης μίλησε και για τον πενταψήφιο 
αριθμό 13033 με τα γραπτά μηνύματα για τις μετακινήσεις 
των πολιτών κατά τη διάρκεια της καραντίνας, αλλά και για 
τη στρατηγική για το 5G με την ίδρυση του ταμείου «ΦΑΙ-
ΣΤΟΣ» και την παραχώρηση δωρεάν κάποιων συχνοτήτων 
σε πανεπιστήμια ή start ups για να αναπτύξουν προϊόντα. 
«Παίρνουμε πρωτοβουλίες που μας ξεχωρίζουν ως χώρα. 
Θα μπορούσα να πω ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα το 
2020, ως χώρα, στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού ήταν η ταχύτητα», τόνισε.

Σχετικά με το brain drain, ο υπουργός επεσήμανε ότι «είναι 
εθνικός στόχος να μπορέσουμε μεγάλο κομμάτι των Ελ-
λήνων που έφυγαν ή και Ευρωπαίων πολιτών να έρθουν 
στην χώρα μας και να μπορέσουν μέσα από τη χώρα μας να 
δουλεύουν από απόσταση. Αυτό που χρειάζεται να προσθέ-
σουμε είναι όλα εκείνα τα κίνητρα και πολιτικές αποφάσεις 
που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε τη χώρα πιο θελκτική 
σε τέτοιου είδους επιλογές. Η μετάβαση σε ένα καθεστώς 
μερικής ή πλήρους τηλεργασίας σε συγκεκριμένους κλά-
δους επαγγελμάτων που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες θα 
επιτρέψει σε χώρες όπως η δική μας να προσφέρει σε πολί-
τες άλλων χωρών μέσα από ένα συγκεκριμένα πλαίσιο να 
παρέχουν υπηρεσίες».
Όπως, μάλιστα, ανακοίνωσε, το υπουργείο Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης σχεδιάζει μία συγκεκριμένη εφαρμογή, η 
οποία θα απευθύνεται σε κάποιον που θέλει να έρθει στην 
Ελλάδα. Σε μία σελίδα ή σε ένα σημεία θα είναι συγκεντρω-
μένες όλες οι πληροφορίες για το τι χρειάζεται κάποιος να 
κάνει βήμα-βήμα ό,τι αφορά στην κοινωνική ασφάλιση, 
τη φορολογία, την ενοικίαση σπιτιού κ.ά., ενώ και τα ΚΕΠ 
θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες και στα αγγλικά. «Έχει 
έρθει η ώρα να γίνουν αλλαγές για να προσελκύσουμε ψη-

φιακούς νομάδες» είπε ο κ. Πιερρακάκης.
Για το θέμα της τεχνολογικής επανάστασης και το πώς θα 
μπορέσουν να την ακολουθούσουν οι πολίτες, υπογράμμι-
σε ότι «αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς 
μπορούμε, χρησιμοποιώντας εκτενή προγράμματα γνώσε-
ων και δεξιοτήτων, να καλύψουμε τα κενά και να τρέξουμε 
πιο γρήγορα προς τα εμπρός.
Η πρόκληση είναι να μπορέσουμε να στοχεύουμε σε κα-
τηγορίες του πληθυσμού, όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι 
οποίοι με γρήγορες παρεμβάσεις μπορούν θα αποκτήσουν 
νέες δεξιότητες ή οι στρατεύσιμοι πώς κατά τη διάρκεια της 
στρατιωτικής θητείας να παίρνουν πιστοποιημένες δεξιότη-
τες. Μπορούμε να διαλέξουμε συγκεκριμένα πεδία δεξιοτή-
των, που μπορούν να έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και 
να δούμε πρόοδο πολύ γρήγορα σε αυτόν τον τομέα».
Καταλήγοντας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
μίλησε για τη Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού λέ-
γοντας ότι «τα 448 projects ακουμπούν όλους τους τομείς 
όπως οικονομία, παιδεία, μεταφορές κ.ά., «κυρίως, όμως 
αφορούν, στην αλλαγή στην αλληλεπίδραση του πολίτη με 
το κράτος». 

Μείωση 13% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οι-
κοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο πέρυσι, μήνα 
κατά τον οποίο εκδόθηκαν 1.763 οικοδομικές άδειες, που 
αντιστοιχούν σε 358,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.463,4 
χιλιάδες m3 όγκου, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Με αποτέλε-

σμα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ να σημειωθεί μείωση κατά 
5,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 7,9% 
στην επιφάνεια και κατά 13% στον όγκο, σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2019.
Το 10μηνο 2020, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα 

εμφάνισε αύξηση κατά 12,7% στον αριθμό των οικοδο-
μικών αδειών, κατά 11,4% στην επιφάνεια και κατά 7,6% 
στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- 
Οκτωβρίου 2019.

Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ «ΖΩΗ» ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΤΙΡΙΑ-ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Που είχαν αφεθεί στη μοίρα τους  

ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUANDU 

ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 13% Ο ΟΓΚΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩβΡΙΟ 2020   
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Εντός της τελευταίας εβδομάδας του Ιανουαρίου αναμέ-
νεται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- να αρχίσουν οι δυναμικές 
δοκιμές του «Λευκού Βέλους», του πρώτου από τα πέντε 
πλήρως ανακατασκευασμένα τρένα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το 
οποίο θα πραγματοποιήσει το πρώτο του δρομολόγιο με 
επιβάτες στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα στις 25 Μαρτί-
ου, ημέρα εορτασμού των 200 ετών από την Επανάσταση 
του 1821.
Το «Λευκό Βέλος» (ETR 470), που έφτασε στο μηχανοστά-
σιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαβ-
βάτου, δύο ημέρες νωρίτερα από την αναμενόμενη άφιξή 
του, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία παραλαβής, 
η οποία θα ακολουθηθεί από στατικές δοκιμές.
Στη συνέχεια, το ETR 470 θα «βγει» στη γραμμή για να γί-
νουν και οι δυναμικές δοκιμές για την απόδοση του τρένου 
εν κινήσει, ώστε να πραγματοποιηθούν και οι τελευταίες
πιστοποιήσεις.
Η διαδρομή του τρένου από το Σαβιλιάνο στη 
Θεσσαλονίκη    
Το τρένο, που επρόκειτο να φύγει από την Ιταλία για την

Ελλάδα στις 4 Ιανουαρίου, ξεκίνησε τελικά από το εργο-
στάσιο της Alstom στο Σαβιλιάνο της Βόρειας Ιταλίας την 
περασμένη εβδομάδα, λόγω των έκτακτων συνθηκών 
που δημιούργησε ο καταστροφικός σεισμός στην Κροα-
τία.
Διέσχισε τέσσερις χώρες -Σλοβενία, Κροατία, Σερβία και 
Βόρεια Μακεδονία- συρόμενο σε κάθε χώρα από ηλε-
κτράμαξες και στην Ελλάδα εισήλθε από την Ειδομένη, 
όπου το παρέλαβε ντιζελάμαξα «Hellas Sprinter» και το 
μετέφερε στη Θεσσαλονίκη.
Για τη «φιλοξενία» και τη συντήρηση των ETR 470, η 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ δρομολόγησε την εκτεταμένη αναβάθμιση του 
μηχανοστασίου της στη Θεσσαλονίκη, το οποίο, όπως 
σχολίασαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη της εταιρείας, θα είναι 
ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη, όταν ολοκλη-
ρωθούν οι εργασίες (νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, 
έργα πολιτικού μηχανικού κτλ), που βρίσκονται στην 
τελική φάση.
Επίσης, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ως το παρ-
θενικό δρομολόγιο της 25ης Μαρτίου, θα ολοκληρωθεί 

και η εκπαίδευση - πάνω στο «Λευκό Βέλος»- των μηχα-
νοδηγών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από στελέχη της FS (Trenitalia).
Το «Λευκό Βέλος» αποτελείται από εννέα βαγόνια, πέντε
οικονομικής θέσης, τρία πρώτης και ένα καφέ-εστιατόριο.
Αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, μόνο το ένα από τα 
συνολικά πέντε ETR 470, που ανακατασκευάζονται στην 
Ιταλία, τα οποία αναμένεται να αφιχθούν σταδιακά στην 
Ελλάδα μέχρι το φθινόπωρο του 2021.
Θεσσαλονίκη- Αθήνα σε τρεις ώρες κι ένα τέταρτο, 
όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του δικτύου
Κάθε τρένο θα μπορεί να μεταφέρει πάνω από 475 επι-
βάτες, ενώ, όταν ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη 
αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, θα καλύπτει 
τη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη σε τρεις ώρες και ένα 
τέταρτο, κάνοντας το ταξίδι συντομότερο κατά περίπου 
45 λεπτά. Τα ETR 470 μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες 
έως 200 χιλιομέτρων την ώρα, αλλά βάσει των συνθηκών 
στο υπό αναβάθμιση ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, θα 
κινούνται με 160 χιλιόμετρα.

Σε τρεις άξονες θα κινηθεί η νομοθετική πρωτοβουλία της
κυβέρνησης, που τίθεται άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, 
για την ενίσχυση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (ΟΚΕ), σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας στην ολομέλεια της ΟΚΕ, οι τρεις άξονες έχουν ως 
εξής:
1ος άξονας. Η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της ΟΚΕ: 
Με τη στοχευμένη αναθεώρηση του ιδρυτικού νόμου της 
ΟΚΕ επιδιώκεται η αύξηση της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητάς της, αλλά και ο εκσυγχρονισμός της 
λειτουργίας των οργάνων της. Η διασφάλιση της ανε-
ξαρτησίας του θεσμού και της διαφάνειας στην επίτευξη 

κοινωνικής συναίνεσης αποτελεί προτεραιότητα.
Η αύξηση των μελών της Ολομέλειας και η διεύρυνση των
εκπροσωπούμενων κοινωνικών εταίρων αποτελεί ερ-
γαλείο επίτευξης της καλύτερης δυνατής εκπροσώπησης 
της σύγχρονης κοινωνίας των πολιτών. Στο λειτουργικό 
πεδίο, αυτό θα γίνεται με παρεμβάσεις που σχετίζονται με 
την αποσαφήνιση και τη διεύρυνση του πεδίου δραστηρι-
οποίησής της, κατά την παραγωγή κρίσιμων νομοθετικών
ρυθμίσεων.
2ος άξονας. Ο εκσυγχρονισμός και η ενδυνάμωση του 
οργανωτικού πλαισίου της ΟΚΕ: Η θεσμοθέτηση ενός ολο-
κληρωμένου οργανισμού λειτουργίας, η βελτίωση της 
οργάνωσης και η ενίσχυση της στελέχωσής της αποτε-

λούν βασικές προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί ο θεσμός 
στον απαιτητικό του ρόλο.
3ος άξονας. Η ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας 
της ΟΚΕ:
Επιδιώκεται να υποστηριχθεί ο θεσμός στη χάραξη μιας 
νέας δυναμικής, με στόχο να παρεμβαίνει, γρήγορα και 
αποτελεσματικά, στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, 
να εκφράζει εγκαίρως γνώμη αναφορικά με τις αναδυ-
όμενες τάσεις στην κοινωνία και την οικονομία, και να 
διατηρεί τη διασύνδεσή της τόσο με τα ευρωπαϊκά και δι-
εθνή δίκτυα κοινωνικών εταίρων όσο και με τις εγχώριες 
δυνάμεις, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 3,9 εκατ. ευρώ υπέ-
γραψε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή η Intracom Defense (IDE) μετά από διαγωνιστική 
διαδικασία.
Η συμφωνία αφορά στην ανάπτυξη ενός προηγμένου συ-
στήματος διαχείρισης επικοινωνιών για χρήση σε τακτικές 
επικοινωνίες στρατιωτικών μονάδων εν κινήσει.
Πρόκειται για το έργο SMOTANET (Software 
DefinedMobile Ad-Hoc Tactical Networks) στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Βιομηχανική 
Ανάπτυξη στον τομέα της Αμυνας (European Defence 
Industrial Development Program - EDIDP). Μέσω 

της έντεχνης διαχείρισης δικτύων επικοινωνιών, το 
SMOTANET υποστηρίζει αποτελεσματικά το δόγμα των 
«δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων», δίνοντας τη δυνατότη-
τα στις στρατιωτικές μονάδες να ανταλλάσσουν τακτικές 
πληροφορίες με ταχύτητα και ασφάλεια.
Ο διευθύνων σύμβουλος της IDE, Γεώργιος Τρουλλινός, 
δήλωσε σχετικά:
«Το SMOTANET αποτελεί ευρωπαϊκή καινοτομία που 
συνδυάζει τρεις τεχνολογίες αιχμής για να καλύψει ένα 
επιχειρησιακό κενό, ενισχύοντας σημαντικά την επίγνωση 
της τακτικής κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και 
την διακλαδικότητα των επιχειρήσεων. Αναμένεται ότι θα

προσδώσει έναν πολλαπλασιαστή ισχύος στις Ελληνικές 
Ένοπλες δυνάμεις που καλούνται να επιχειρήσουν σε ένα 
πολυσύνθετο γεωγραφικό περιβάλλον, το οποίο επιβάλ-
λει ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αποτελεσματικότητα των 
επικοινωνιών».
Σημειώνεται ότι η IDE ηγείται της κοινοπραξίας του 
SMOTANET, στην οποία συμπράττουν η Ελλάδα (GridNet, 
ΟΠΑ), η Κύπρος (SignalGenerix) και η Πολωνία (iTTi ), με 
την υποστήριξη των Υπουργείων Αμυνας της Ελλάδας και 
της Κύπρου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ «ΛΕΥΚΟ βΕΛΟΣ» ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Τα επόμενα βήματα μέχρι το πρώτο δρομολόγιο με επιβάτες της 25ης Μαρτίου

ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΚΥβΕΡΝΗΣΗ   

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 3,9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η iNtrAcoM DEFENsE
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Οι αναπτυξιακές προοπτικές της Μακεδονίας και της Θράκης 
αποτέλεσαν αντικείμενο των συναντήσεων που είχε σήμερα ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, με 
τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονί-
ας-Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη.
Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης ο υπουργός, ενώ αντίστοιχα, με ανάρτησή του στο twitter 
και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Νίκος Παπαθανάσης, γνωστοποίησε ότι είχε συνάντηση με τον 

υφυπουργό και συζήτησαν για τις προοπτικές και τις κυβερνη-
τικές πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή. «Η Μακεδονία και 
η Θράκη έχουν δυνατότητες αναπτυξιακής επιτάχυνσης» όπως 
σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Επίσης, ο υπουργός, όπως αναφέρει σε άλλη ανάρτησή του, 
συναντήθηκε και «με τους προέδρους Επαγγελματικών, Βιο-
μηχανικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, κ. Δέμπα, Γεωργιάδη, Μωραΐτη, Αγγελίδη, 
Γραβάνη και Τοψίδη. Στο επίκεντρο της συζήτησης θέματα της 

αγοράς και η χρηματοδότηση της».
Ο υφυπουργός σημειώνει: «Με τους προέδρους των επιμελη-
τηρίων Δράμας, Στέφ. Γεωργιάδη και Καβάλας, Μάρκο Δέμπα 
συζητήσαμε για το άνοιγμα της αγοράς, τις ευκαιρίες που δη-
μιουργεί ο Αναπτυξιακός νόμος. Η στήριξη της επιχειρηματι-
κότητας στην περιφέρεια είναι υψηλής σπουδαιότητας για την 
κυβέρνηση».

Στο πλαίσιο εργασιών βαριάς συντήρησης της υποδομής και 
συγκεκριμένα της επιθεώρησης, ελέγχου και δομικών επεμ-
βάσεων σε υφιστάμενα τεχνικά έργα του αυτοκινητόδρομου 
και κατόπιν της ολοκλήρωσης των πρόδρομων εργασιών, 
ξεκινούν οι εργασίες ανακατασκευής στην Κάτω Διάβαση Κ635 
(Κόμβος Οβρυάς) της Περιμετρικής Πατρών (ΧΘ 220,114) στην 
κατεύθυνση προς Αθήνα, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Για την ασφάλεια οδηγών και εργαζομένων είναι απαραίτητη η 

υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα μεταξύ των 
Χιλιομετρικών Θέσεων 219,840 - 220,715. Συγκεκριμένα, από 
τις 19 Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουλίου 2021 ο αριστερός κλάδος 
(κατεύθυνση προς Αθήνα) θα αποκλειστεί και η κυκλοφορία και 
των δύο κατευθύνσεων θα εξυπηρετείται από τον δεξιό κλάδο 
(κατεύθυνση προς Πύργο). Για το ίδιο διάστημα κλειστός θα πα-
ραμείνει και ο κλάδος εισόδου του Κόμβου Οβρυάς (ΧΘ 220,2) 
στην κατεύθυνση προς Αθήνα και η κυκλοφορία θα εξυπηρετεί-

ται μέσω του κόμβου Γλαύκου (ΧΘ 215,2).
Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί 
τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοτα-
ξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να 
επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τις εν 
λόγω περιοχές.

Στο πλαίσιο της συνέχισης καταγραφής των ζημιών, που προ-
κλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον 
Έβρο στις 12 Ιανουαρίου, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατά-
στασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, βρέθηκε χθες στον νομό, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ. 
Κατόπιν σχετικού αιτήματος του αντιπεριφερειάρχη Έβρου, 

Δημήτρη Πέτροβιτς, το κλιμάκιο, αποτελούμενο από 14 άτομα, 
μεταβαίνει από το πρωί στις πληγείσες περιοχές προκειμένου 
να καταγράψει τις ζημιές σε κτιριακές υποδομές και αποθήκες. 
Σημειώνεται ότι είναι ήδη σε εξέλιξη η αποτύπωση επιπτώσεων 
της έντονης βροχόπτωσης από Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Έργων της Π.Ε. Έβρου και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πο-
λιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ, ενώ ολοκληρώνεται σταδιακά 

η καταγραφή ζημιών στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο και στα 
αποθηκευμένα προϊόντα από κλιμάκια του ΕΛΓΑ. Σε ό,τι αφορά 
στην αποκατάσταση του τοπικού και επαρχιακού δικτύου, ο 
αντιπεριφερειάρχης Έβρου έχει ζητήσει από τους Δήμους του 
νομού τις σχετικές αναφορές ζημιών, προκειμένου αυτή να 
υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν. 

Τις δημοφιλέστερες εργασίες που πραγματοποίησαν οι ιδιοκτήτες 
και οι ένοικοι κατοικιών παρουσιάζει σε έρευνά της η ψηφιακή 
πλατφόρμα Douleutaras, αναλύοντας 250.000 αιτήματα που 
έλαβε σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη και παρουσιάζοντας τις τάσεις και 
τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε αυτή την ιδιαίτερη χρονιά, 
στην οποία χρειάστηκαν περισσότερο από ποτέ τις υπηρεσίες αξι-
ολογημένων επαγγελματιών για το σπίτι. 
Ειδικότερα οι δέκα πιο δημοφιλείς εργασίες για το σπίτι το 2020 
ήταν σύμφωνα με το ΑΠΕ:
1.Μετακόμιση εντός του ίδιου νομού 
2.Υδραυλικές εγκαταστάσεις/βλάβες 
3.Εγκατάσταση/Συντήρηση κλιματιστικού
4.Ελαιοχρωματισμοί
5.Ηλεκτρολογικές βλάβες/εργασίες
6.Ξυλουργικές εργασίες
7.Κουφώματα
8.Τέντες
9.Πλακάκια/Μάρμαρα 
10.Εγκατάσταση/Επισκευή πλυντηρίου ρούχων
Οι εργασίες με τη μεγαλύτερη αύξηση σε ζήτηση σε σχέση με το 
2019 ήταν:
1.Τοποθέτηση/Επισκευή εσωτερικών πορτών: +123%
2.Ξυλουργικές εργασίες: +108%
3.Εγκατάσταση/Επισκευή απορροφητήρα: +96%
4.Τζάκια: +89%

5.Service οικιακών συσκευών: +77% 
6.Απολύμανση/Απεντόμωση/Μυοκτονία: +74%
7.Κάγκελα/Μεταλλικές κατασκευές: +73%
8.Θέρμανση: +61%
9.Τζάμια/Υαλοπίνακες/Πλέξιγκλας: +53%
10.Πέργκολες: +49%
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο ποσό που δαπάνησαν οι χρή-
στες το 2020 ανά κατηγορία ήταν επείγουσες εργασίες (53 ευρώ), 
μετακομίσεις (333 ευρώ), τεχνικές εργασίες (346 ευρώ), ανακαινί-
σεις (2.717 ευρώ).
 Ποιες εργασίες αυξήθηκαν περισσότερο κατά τη διάρκεια των δύο 
lockdown 
Σύμφωνα με την έρευνα, στο πρώτο lockdown (Μάρτιο - Μάιο) 
οι εργασίες απολύμανσης σημείωσαν αύξηση ζήτησης της τάξης 
του 238% συγκριτικά με το ίδιο διάστημα το 2019, γεγονός που 
οφείλεται στη «θωράκιση» των κατοικιών και των επαγγελματι-
κών χώρων κατά του Covid-19. 
Ανοδική πορεία παρουσίασαν και οι επισκευές οικιακών συσκευ-
ών (κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο) καθώς αυξήθηκαν κατά 150% 
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό οφείλεται στη συνεχή 
παραμονή των καταναλωτών στον χώρο του σπιτιού και συνε-
πώς στη μεγαλύτερη χρήση των οικιακών συσκευών τους. 
Αξιοσημείωτη, επίσης, είναι και η άνοδος των αιτημάτων που 
αφορούσαν την αναβάθμιση των εξωτερικών χώρων του σπι-
τιού (κήπος/μπαλκόνι), με τις κατηγορίες πέργκολες (+87%), 

τέντες (+54%) και κάγκελα/μεταλλικές κατασκευές (+44%) να 
ξεχωρίζουν.
Οι εργασίες με τη μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης στο πρώτο 
lockdown ήταν: 
1.Απολύμανση/Απεντόμωση/Μυοκτονία: +238%
2.Service οικιακών συσκευών: +150%
3.Πέργκολες: +87%
4.Τέντες: +54%
5.Κάγκελα/Μεταλλικές κατασκευές: +44%
Αντίθετα, στο δεύτερο lockdown (Νοέμβριο - Δεκέμβριο) πα-
ρατηρήθηκε μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά με τους 
περισσότερους καταναλωτές να δίνουν έμφαση σε εργασίες βελ-
τιωτικής φύσεως σε συγκεκριμένους χώρους του σπιτιού. Οι ανα-
καινίσεις μπάνιου αυξήθηκαν κατά 355% συγκριτικά με το πρώτο 
lockdown, ενώ οι ανακαινίσεις κουζίνας σημείωσαν αύξηση ζή-
τησης κατά 125%. Μάλιστα, ανοδική πορεία παρουσίασαν τόσο 
οι εργασίες που αφορούσαν τοποθετήσεις/επισκευές εσωτερικών 
πορτών (+225%) όσο και οι ξυλουργικές εργασίες (+121%).
Επίσης, οι κατασκευές με γυψοσανίδα (χωρίσματα, ψευδοροφές), 
σημείωσαν αύξηση ζήτησης κατά 95% συγκριτικά με το διάστη-
μα του προηγούμενου lockdown, αφού μεγάλο ποσοστό προέβη 
σε αναδιαμόρφωση εσωτερικών χώρων.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ βΑΡΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΔΙΑβΑΣΗ Κ635 ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕβΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
ΤΗΣ 12ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΤΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ/
ΕΝΟΙΚΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Παρουσιάζει σε έρευνά της η ψηφιακή πλατφόρμα Douleutaras
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«Αντιπολίτευση της μιζέριας» χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ, 
ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Κα-
ραμανλής, απαντώντας στη Βουλή σε ερωτήσεις για το 
ΒΟΑΚ και την Εγνατία Οδό, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως Κυβέρνηση 
κορόιδευε τους πολίτες και στα δύο αυτά θέματα, ενώ ως 
αξιωματική αντιπολίτευση δεν αναγνωρίζει τις μεγάλες 
νίκες της σημερινής Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 
η οποία, μάλιστα, σήμερα, έγινε γνωστό, ότι ξεμπλόκαρε 
μετά από χρόνια και το βόρειο τμήμα του Ε65. 
Ειδικότερα, όσον αφορά στο ΒΟΑΚ, ο κ. Καραμανλής δή-
λωσε ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα κατατεθούν όλες οι 
μελέτες για να δοθεί η απαραίτητη περιβαλλοντική αδειο-
δότηση. Αναφέρθηκε επίσης στην προμελέτη οδικών και 
υδραυλικών έργων στα ήδη κατασκευασμένα τμήματα 
του ΒΟΑΚ με διαχωρισμένη επιφάνεια κυκλοφορίας και 
συγκεκριμένα στις Παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και 
Ηρακλείου, στο πλαίσιο της οποίας θα εξετασθεί και το 
ζήτημα των πέντε ανισόπεδων κόμβων, Μεσσαράς, Φοι-
νικά, Κνωσσού, Κατσαμπά και Αεροδρομίου. Επισήμανε 
δε πως αυτοί αναπτύσσονται σε ένα μήκος αυτοκινητο-
δρόμου της τάξης των 7 περίπου χιλιομέτρων, γεγονός 
που δημιουργεί τεράστια ζητήματα οδικής ασφάλειας και 
τεχνικές δυσκολίες.
Έκανε δε λόγο για παραλήρημα από την πλευρά του ΣΥ-
ΡΙΖΑ όσον αφορά στο ΒΟΑΚ και τόνισε: «Τι κάνατε τόσα 
χρόνια; Μία μολυβιά στο χάρτη. Ακούστε θράσος: Κάνατε 
διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος χωρίς μελέτες. 
Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε». 
Ο κ. Καραμανλής κατηγόρησε επίσης το ΣΥΡΙΖΑ ότι επί 
δύο χρόνια κορόιδευε τους πολίτες της Κρήτης, λέγοντας 
ότι δεν θα έβαζε διόδια στο ΒΟΑΚ και πρόσθεσε: «Και από 
που θα το χρηματοδοτούσατε; Από τα λεφτόδεντρα του 

2015;»
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απευθυνόμενος 
στο ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε επίσης: «Γεωτεχνικές μελέτες 
ξέρετε τι σημαίνουν; Σε άλλες περιπτώσεις, για ένα δρό-
μο τόσο μεγάλο, θέλει τρία χρόνια. Αυτό που δεν κάνατε 
εσείς, το κάναμε εμείς σε 16 μήνες και σύντομα καταθέ-
τουμε όλες τις μελέτες για να πάρουμε περιβαλλοντική 
αδειοδότηση».
Πρόσθεσε εξάλλου πως: «Για να γίνει ένα έργο, σε όλο 
τον πολιτισμένο κόσμο, χρειάζονται: Γεωτεχνικές μελέτες, 
που δεν είχατε. Χάραξη, που δεν είχατε. Και περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση, την οποία επί τέσσερα χρόνια δεν 
μπορούσατε να καταθέσετε».
Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι αντίθετα η Νέα Δημοκρατία 
είπε την αλήθεια στον κρητικό λαό και παρουσίασε ένα 
συγκεκριμένο πλάνο για το ΒΟΑΚ, ο οποίος πολύ σύντομα 
θα δημοπρατηθεί με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και 
με περιβαλλοντική αδειοδότηση.
«Κάνετε αντιπολίτευση της μιζέριας και στα ζητήματα της 
πανδημίας και της υγείας και στα ζητήματα των μεγάλων 
έργων υποδομής. Για άλλη μία φορά η κυβέρνηση έχει 
πετύχει μία μεγάλη νίκη. Ο Ε65 ξεμπλόκαρε. Ένας δρό-
μος που προσπαθούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ επί τόσα χρόνια να 
ξεμπλοκάρει, ξεμπλόκαρε μέσα σε 16 μήνες», πρόσθεσε ο 
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
Αναφέρθηκε επίσης στο Πάτρα - Πύργος, υπενθυμίζο-
ντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «τότε που ήθελε να φτιάξει καναλάρ-
χες- εργολάβους» διέλυσε μία έτοιμη δημοπράτηση για 
να δώσει το έργο στους «αγαπημένους του αριστερούς 
εργολάβους». Σημείωσε πως και αυτό το έργο έχει πάρει 
τον τελικό του δρόμο και κατέληξε πως: «Δύο οδικά δί-
κτυα που πραγματικά λείπουν από τη χώρα, ο ΒΟΑΚ και 
το Πάτρα- Πύργος μπαίνουν σε μία σειρά».

Όσον αφορά στην Εγνατία Οδό, ο κ. Καραμανλής τόνισε 
ότι η σημερινή κυβέρνηση έβαλε πρώτα διόδια λελογι-
σμένα στα τρία λεπτά ανά χιλιόμετρο, ενώ η ΚΥΑ Σπίρτζη 
- Τσακαλώτου προέβλεπε εξαρχής διόδια στα πέντε λεπτά 
ανά χιλιόμετρο.
«Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όπως 
έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, η δήθεν αριστερή κυ-
βέρνηση, που δήλωνε ότι ήταν μαζί με το λαό, από την 
άλλη όμως έβαζε διόδια χωρίς όρους και προϋποθέσεις», 
σχολίασε, εξηγώντας ότι για τη συντήρηση των αυτοκι-
νητόδρομων απαιτούνται διόδια.
Σημείωσε χαρακτηριστικά πως ο ίδιος ως Υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψε να μπουν διόδια 
στο Στρυμονικό, δηλαδή στην εκλογική του περιφέρεια, 
αγνοώντας το όποιο πολιτικό κόστος.
Ο κ. Καραμανλής υπερασπίστηκε τη σύμβαση παραχώ-
ρησης της Εγνατίας Οδού, αλλά τόνισε: «Δεν μιλάμε για 
μία ιδιωτικοποίηση. Μιλάμε για μία παραχώρηση ενός 
αυτοκινητόδρομου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Ένας δρόμος μήκους 900 χλμ, τον οποίο το ελληνικό 
δημόσιο δεν έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να συ-
ντηρήσει και ο οποίος σε αρκετά κομμάτια είναι προβλη-
ματικός». Εκτίμησε επίσης ότι κερδισμένοι σε μία σωστή 
σύμβαση παραχώρησης δεν είναι οι κατασκευαστές, 
αλλά οι χρήστες, διότι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν το 
δρόμο θα έχουν υπηρεσίες αναβαθμισμένες, θα έχουν 
ΣΕΑ, θα έχουν ένα δρόμο καλά συντηρημένο και ασφαλή.
Ξεκαθάρισε τέλος ότι η Κυβέρνηση στηρίζει τους εργαζό-
μενους της Εγνατίας, η οποία μεταξύ άλλων έχει αναλάβει 
και το έργο των παρεμβάσεων σε 7.000 επικίνδυνα ση-
μεία του οδικού δικτύου όλης της χώρας, αξιοποιώντας 
την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της.

Σε πλατεία μετατρέπεται ο χώρος στάθμευσης νταλικών 
στην περιοχή της ‘Ανω Νεάπολης αυτές τις μέρες, σύμφω-
να με το ΑΠΕ. Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη προχώρησε 
σε μια νέα πλατεία 550 τμ και συγκεκριμένα στη συμβολή 
των οδών Κ. Παλαμά, Καζαντζάκη και Α. Σικελιανού. Τα 
έργα ξεκίνησαν πριν από δυο εβδομάδες και το πάρκινγκ 
μεταμορφώνεται σε χώρο αναψυχής, με δενδροφυτεύ-
σεις, κατάλληλο φωτισμό ,περιβαλλοντικές και αισθητικές 

ισορροπίες. 
Ο δήμαρχος της πόλης, Γιώργος Ιωακειμίδης,  σε σχετική 
δήλωση αναφέρει: «Η διασφάλιση ποιότητας ζωής για 
όλους τους δημότες ήταν και παραμένει στόχος ύψιστης 
προτεραιότητάς μας. Με συστηματική εργασία και σχεδι-
ασμό μετατρέπουμε ανεκμετάλλευτους χώρους σε πάρκα 
αναψυχής και πλατείες. Σε πείσμα των καιρών και παρά 
τις αντιξοότητες, με σταθερά, μεθοδικά και καλά σχεδι-

ασμένα βήματα, κάνουμε πράξη ένα πρόγραμμα κατα-
σκευής και αναβάθμισης ελεύθερων χώρων του δήμου. 
Βασική μας μέριμνα είναι να ενισχύουμε τις υποδομές μας 
με έργα ανάπλασης, ώστε να εξασφαλίσουμε συγκριτικά 
πλεονεκτήματα και να καταφέρουμε με συστηματικές πα-
ρεμβάσεις να πετύχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης 
μας». 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ βΟΑΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
Σημεία των απαντήσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή σε επίκαιρες ερωτήσεις

ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΝΤΑΛΙΚΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ
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Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει το ενδεχόμενο να ανα-
γνωριστεί ο νέος κορωνοϊός ως παράγοντας κινδύνου 
για την υγεία των εργαζομένων, προκειμένου να θεωρη-
θεί εργατικό ατύχημα ο θάνατος από τη νόσο Covid-19. 
Αυτό δήλωσε από το βήμα της Βουλής –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώ-
της Τσακλόγλου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του 
βουλευτή Βοιωτίας του Κινήματος Αλλαγής Γεώργιου 
Μουλκιώτη με θέμα την «ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγι-
εινά των εργαζομένων της πρώτης γραμμής στην αντι-
μετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και ένταξη της 
νόσου COVID-19 στον Εθνικό κατάλογο επαγγελματικών 
ασθενειών».
Ο κ. Τσακλόγλου σημείωσε ότι αναγνώριση του κίνδυνου 
αυτού είναι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, «δηλαδή 
αυτό να έχει συμβεί στη διάρκεια της εργασίας τους». 
Όπως σημείωσε, το καλοκαίρι είδαμε ομάδες υγειονομι-
κών, που δυστυχώς, δεν τήρησαν πρωτόκολλα και εί-
χαμε αρνητικότατες συνέπειες αργότερα: «Αυτό δεν είναι 
εργατικό ατύχημα. Εργατικό ατύχημα είναι κάτι το οποίο 
παθαίνεις κατά την ώρα άσκησης της εργασίας σου».
Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Γ. Μουλκιώτης 
υπενθύμισε ότι το κόμμα του, από την αρχή της πανδημί-
ας έχει καταθέσει πρόταση για την ένταξη των υγειονομι-
κών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ενώ σημεί-
ωσε ότι χώρες-μέλη της ΕΕ, όπως η Ιταλία και η Γερμανία, 
αλλά και άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς και η Νότιος 
Αφρική, «προχώρησαν στην αναγνώριση της Covid-19 
ως επαγγελματικής ασθένειας, ιδιαίτερα για τους εργαζό-
μενους στον χώρο της υγείας». Στη χώρα μας, πρόσθεσε, 
δεν καταγράφονται και δεν δημοσιοποιούνται επίσημα 
διαθέσιμα στοιχεία για αναφορά και καταγραφή περιστα-
τικών Covid-19 στους χώρους εργασίας, ούτε ως εργα-
τικά ατυχήματα ούτε ως επαγγελματικές ασθένειες, παρά 
το γεγονός ότι από τον Μάιο του 2020 υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη της Eurostat».
Πάνος Τσακλόγλου: «Αξιοπρεπής εργασία είναι 
η ασφαλής εργασία»
Βασικά σημεία τοποθέτησης του Υφυπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο απάντησης επί-
καιρων ερωτήσεων στη Βουλή, σύμφωνα με δημοσίευμα 
του ΑΠΕ
 Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξε-

τάζει το ενδεχόμενο «να αναγνωριστεί ο κορωνοϊός ως 
παράγοντας κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων 
προκειμένου να θεωρηθεί εργατικό ατύχημα ο θάνατος 
από τη νόσο COVID-19 - υπό συγκεκριμένες προϋποθέ-
σεις, όμως, οι οποίες να σχετίζονται αμιγώς με την επαγ-
γελματική δραστηριότητα». Αυτό επεσήμανε σήμερα στη 
βουλή ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ κ. Μουλκιώτη.
«Πρώτο μέλημα της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού 
είναι, όχι απλά να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, 
αλλά να αποτελέσει η τωρινή περιπέτεια το εφαλτήριο 
τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους όσο 
και για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
συνολικά», τόνισε ο κ. Τσακλόγλου, επισημαίνοντας ότι 
η πανδημία επαναβεβαιώνει το ότι «αξιοπρεπής εργασία 
είναι η ασφαλής εργασία». 
 «Το ζήτημα της ένταξης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγ-
γέλματα είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάζεται ολιστικά», 
καθώς, όπως ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου «έχει πολλαπλές 
συνέπειες σε αρκετά πεδία» επισημαίνοντας χαρακτηρι-
στικά τα εξής: 
«Πρώτον, όντως εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώ-
δεις διαφορές μεταξύ του συνταξιοδοτικού καθεστώτος 
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Και οι διαφορές 
αυτές άλλοτε είναι υπέρ του Δημοσίου, ενώ σε άλλες πε-
ριπτώσεις υπέρ του Ιδιωτικού τομέα. Προφανώς και ανα-
γνωρίζουμε -και το έχουμε πει πολλές φορές και από το 
βήμα της Βουλής- ότι εντός ενός ενιαίου φορέα οι κανόνες 
πρέπει να είναι ενιαίοι, πάντα βέβαια λαμβάνοντας υπόψη 
και επιμέρους ιδιαιτερότητες.
Δεύτερον, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε έκτακτες κα-
ταστάσεις με μόνιμα μέτρα. Το αίτημα των υγειονομικών 
για ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα είναι 
ένα διαρκές αίτημα τα τελευταία χρόνια και έρχεται τώρα 
στην επιφάνεια με αφορμή την πανδημία που βιώνει ολό-
κληρος ο πλανήτης. Όντως τα υγειονομικά επαγγέλματα 
είναι από τη φύση τους δύσκολα και οι ασχολούμενοι με 
αυτά εκτίθενται σε βαρύτερους κινδύνους από άλλους 
εργαζομένους. Η έκθεση του υγειονομικού προσωπικού 
φυσικά δεν είναι η ίδια για όλες τις επιμέρους ειδικότητες, 
ούτε για όλους τους χώρους εργασίας. 
Τρίτον, μια επιπλέον διάσταση του ζητήματος είναι οι δη-

μοσιονομικές επιπτώσεις και αυτή τη διάσταση θα πρέπει 
πάντοτε να τη λαμβάνουμε υπόψη για να αποφύγουμε 
κακές πρακτικές του παρελθόντος. Το Υπουργείο μας και 
τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας εξετά-
ζουν και αυτή τη διάσταση, ως μέρος του όλου ζητήματος 
της ένταξης των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά 
Επαγγέλματα, ειδικά με δεδομένες τις δριμύτατες επιπτώ-
σεις της πανδημίας του COVID-19 στα δημόσια οικονομι-
κά της χώρας μας. 
Τέταρτον, απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν εξετάζονται 
τέτοιου είδους αιτήματα και για έναν ακόμα λόγο. Θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, την 
οργάνωση και τη στελεχιακή επάρκεια του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας, οι οποίες θα πρέπει όχι μόνο να μην δια-
ταραχθούν από την δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότη-
σης αλλά να βελτιωθούν συνολικά και ριζικά, αν θέλουμε 
να προετοιμαζόμαστε για τις υγειονομικές προκλήσεις της 
επόμενης εικοσαετίας. Πολύ περισσότερο, αυτό ισχύει για 
τη δεδομένη συγκυρία των έκτακτων αναγκών που αντι-
μετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω της πανδημίας 
του COVID-19».
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, κ. Μ. Σκούφα, σχετικά με την εκκαθάριση των εισφο-
ρών του εργοσήμου των εργατών γης, ο κ. Τσακλόγλου 
ανέφερε τα ακόλουθα: «Ο ΕΦΚΑ έχει ήδη αποτυπώσει 
τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την ανάπτυξη του 
λογισμικού που θα πραγματοποιεί την εκκαθάριση των 
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων με εργόση-
μο». Μάλιστα όπως τόνισε ο κ. Τσακλόγλου «Σύμφωνα με 
ενημέρωση που είχα μόλις πριν από λίγες ημέρες από τη 
διοίκηση του ΕΦΚΑ, βρισκόμαστε ήδη στο τελικό στάδιο 
των ελέγχων του σχετικού λογισμικού, το οποίο θα τεθεί 
σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα».
 Επίσης, όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, με το νόμο Κατρούγκαλου 
(που ψηφίστηκε το 2016) από 1/1/2017 καταργήθηκε 
το προϋφιστάμενο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών και 
ορίστηκε νέος τρόπος είσπραξης των εισφορών εργοσή-
μου, αλλά τόνισε ότι «από τον Μάιο του 2016 και έως τον 
Ιούνιο του 2019, δηλαδή για παραπάνω από 3 χρόνια, 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν φρόντισε στο ελάχιστο για την 
εφαρμογή των νόμων που η ίδια ψήφισε».

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ coViD-19
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Ο προγραμματισμός έργων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε 
άνυδρα νησιά, συζητήθηκε χθες στην διάρκεια σύσκεψης που 
πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, όπως αναφέ-
ρει το ΑΠΕ.
Στην διάρκεια της σύσκεψης στην οποία συμμετείχαν η Γενική 
Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χριστιάνα 
Καλογήρου, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας δι-
εύθυνσης Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας της 
Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, υπογραμμίσθηκε ότι το 
περασμένο έτος πραγματοποιήθηκαν έργα για την αντιμετώ-
πιση αναγκών ύδρευσης στα νησιά μας, της τάξης των τριών 

(3) εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση που έγινε από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της εν λόγω Γενικής Γραμ-
ματείας.
Επίσης επισημάνθηκε ότι εντός του 2021 ολοκληρώνονται τα 
κατάλληλα έργα ύδρευσης στα Κατάπολα Αμοργού  και στην 
περιοχή Γροίκος Πάτμου, ενώ θα δημοπρατηθούν άλλα τρία 
(3) έργα για το Καστελλόριζο.
Στην ίδια σύσκεψη εξάλλου αναλύθηκαν αιτήματα και ανάγκες, 
ιδίως μικρών νησιών όπως οι Παξοί, ο Καστός, η Γαύδος, η Κύ-
θνος και η Χάλκη, ώστε να εξασφαλιστεί η αυτονομία τους σε 
αποθέματα νερού.
Σχολιάζοντας το έργο που έχει παραχθεί ως τώρα στον κρίσιμο 
τομέα της διασφάλισης αποθεμάτων πόσιμου νερού σε νησιά 

που αντιμετωπίζουν μείζον πρόβλημα ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε 
: «Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και 
καινοτομίας για να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη πόσιμου νε-
ρού στα νησιά μας με όρους βιωσιμότητας και σεβασμού του 
περιβάλλοντος.
Στην διάρκεια του 2020 έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα 
προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσεων. Με την ίδια δυ-
ναμική θα συνεχίσουμε και το 2021 και όσο χρειαστεί έως ότου 
και το τελευταίο νησί μας να έχει επάρκεια σε πόσιμο νερό.Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων εξυπηρέτησης 
των υδρευτικών αναγκών των νησιών μας. Πρόκειται για ένα 
σημαντικό έργο».

Αναλυτικά κατά την διάρκεια του 2020 η Γενική Γραμματεία Αι-
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής χρηματοδότησετα εξής 25 έργα:
1. Επεξεργασία θαλασσινού νερού για τις ανάγκες της Μεγί-
στης,243.237ευρώ.
2. Επεξεργασία θαλασσινού νερού στην Πάτμο και τους Αρκιούς 
καθώς και συντήρηση ταχυδιυλιστηρίου στηνΠάτμο,223.693 
ευρώ.
3. Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στους Λει-
ψούς 206.159 ευρώ.
4. Συντήρηση μονάδας αφαλάτωσης και παροχή πόσιμου νερού 
στην Κίμωλο 68.229 ευρώ.
5. Επιχορήγηση του Δήμου Ιθάκης για τον καθαρισμό δεξαμενών 
αποθήκευσης αφαλατωμένου νερού, 24.180 ευρώ.
6. Επιχορήγηση του Δήμου Ιθάκης για την επισκευή υφιστάμενων 
μονάδων αφαλάτωσης, 77.000 ευρώ.
7. Συμπληρωματική επιχορήγηση του Δήμου Ιθάκης για την επι-
σκευή των μονάδων αφαλάτωσης Πόλης Σταυρού και Κιονίου, 
50.000 ευρώ.
8. Επιχορήγηση Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς για την αντικατάσταση 
των δικτύων της Δημοτικής Κοινότητας Άσσου και των Δημοτι-
κών Ενοτήτων Πυλάρου και Σάμης, που υπέστησαν ζημιές από τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα της 17ης & 18ης Σεπτεμβρίου, 200.000 

ευρώ.
9. Επιχορήγηση Δήμου Ιεράπετρας για τη μελέτη ενίσχυσης και 
εκσυγχρονισμού συστήματος ύδρευσης, 74.400 ευρώ.
10. Επιχορήγηση Δήμου Ιεράπετρας για τη μελέτη αντικατά-
στασης και εκσυγχρονισμού αγωγού μεταφοράς νερού πηγών 
Σαρακίνας στην κεντρική δεξαμενή της Ιεράπετρας, 74.400 ευρώ.
11. Προμήθεια 2ης μονάδας αφαλάτωσης στην Αιγιάλη Αμοργού, 
434.124 ευρώ.
12. Κατασκευή συνοδών έργων2ηςμονάδας αφαλάτωσης στην 
Αιγιάλη Αμοργού, 12.114 ευρώ.
13. Εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης στα Κατάπολα Αμορ-
γού, 200.000 ευρώ.
14. Επιχορήγηση Δήμου Μήλουγια την προμήθεια νερού από 
τη  μονάδα αφαλάτωσης της «ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ ΑΕ», 150.000 
ευρώ.
15. Επιχορήγηση Δήμου Κιμώλου για τη συντήρηση και καλή 
λειτουργία από την «SYCHEM A.E», της υφιστάμενης μονάδας 
αφαλάτωσης,24.800 ευρώ.
16. Επιχορήγηση Δήμου Καλύμνου για τη συντήρηση των μονά-
δων αφαλάτωσης Ψερίμου-Τελένδου,9.424 ευρώ.
17. Επιχορήγηση Δήμου Οινουσσώνγια την προμήθεια και εγκα-
τάστασημονάδας αφαλάτωσης στον Άγιο Ιωάννη, 200.000 ευρώ.

18. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών στεγανοποίησης, συντή-
ρησης και επισκευής τριών υδατοδεξαμενών ιδιοκτησίας του 
Δήμου Μεγίστης,49.228 ευρώ.
19. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού διασύνδεσης υδατο-
δεξαμενών του Δήμου Μεγίστης, 24.304 ευρώ.
20. Επιχορήγηση Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αι-
γαίου για την υλοποίηση του έργου ελέγχου πόσιμων νερώνκαι 
εδαφών, 35.000 ευρώ.
21. Μελέτη σύνδεσης νέας γεώτρησης στη θέση Άγιος Μηνάς με 
το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου Κάσου,14.212 ευρώ.
22. Κάλυψη κόστους μεταφοράς και παράδοσης πόσιμου νερού 
σε άνυδρα νησιά του Αιγαίου από υδροφόρα πλοία του Πολεμι-
κού Ναυτικού, 453.557ευρώ.
23. Δαπάνη προμήθειας πόσιμου νερού από τη ΔΕΥΑΡ για την 
κάλυψη των υδρευτικών αναγκών άνυδρων νησιών των Δωδε-
κανήσων, 29.137 ευρώ.
24. Εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ για την περίοδο κατανάλω-
σης για πόσιμο νερό μεταφερόμενο σε άνυδρα νησιά των Κυκλά-
δων,6.072 ευρώ.
25. Επιχορήγηση του Δήμου Δυτικής Σάμου για την άμεση αντι-
μετώπιση προβλημάτων ύδρευσης που προκλήθηκαν από τον 
καταστροφικό σεισμό της 30ής Οκτωβρίου, 100.000 ευρώ.

Το Κέντρο Διαχείρισης Αποχιονισμού στη  Διεύθυνση Ελέγχου 
και Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) της Περιφέρειας στο Καπανδρίτι, 
επισκέφθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, για να ενημε-
ρωθεί για το βαθμό ετοιμότητας του μηχανισμού της Περιφέρειας, 
καθώς είναι σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, όπως μετα-
δίδει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τον αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτικής Προστασίας, Β. Κόκκαλη και τον συντονιστή της Ν. Στα-
θόπουλο, η Περιφέρεια έχει διαθέσει 38 εκχιονιστικά μηχανήματα, 

8 χωματουργικά μηχανήματα και αλατιέρες που ρίχνουν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της κακοκαιρίας αλάτι σε δρόμους που συνεχίζεται η 
χιονόπτωση. Επίσης, έχει διαθεσει πάνω από 600 τόνους αλάτι σε 
περίπου 30 δήμους της Αττικής και στο Σύνδεσμο Δήμων για την 
Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ).
Το σύνολο του εξοπλισμού συνδράμει ώστε να διατηρηθούν 
ανοικτοί οι δρόμοι και να μη δημιουργηθούν σοβαρά προβλή-
ματα από τη χιονόπτωση στις περιοχές της Αττικής που τα καιρικά 
φαινόμενα συνεχίζουν να είναι έντονα.

Ο περιφερειάρχης με αφορμή την επίσκεψη επισήμανε επισήμανε:
«Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η κακοκαιρία ζήτησα από 
όλα τα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής να θέσουν σε απόλυτη 
προτεραιότητά τους την ασφάλεια των πολιτών. Ο μηχανισμός 
της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής είναι σε πλήρη 
ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Οι υπηρεσίες μας βρίσκονταν όλο 
το εικοσιτετράωρο επί ποδός, διευκολύνοντας τις τοπικές αρχές 
και τους πολίτες».  

ΤΡΙΑ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ, ΤΟ 2020
Συνεχίζεται και το 2021 το έργο κάλυψης των αναγκών και άλλων νησιών

ΈΡΓΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΈΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020

ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Ξεκίνησαν χθες, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, τα πρώ-
τα τμήματα των προγραμμάτων κατάρτισης της Πράξης 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχει-
ρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)» με δικαιούχο τον Ελ-
ληνικό Σύνδεσμο Franchise τα οποία θα υλοποιηθούν με 
τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, εκτός 
ωραρίου εργασίας, αναφέρει το ΑΠΕ.
Όπως ανακοίνωσε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Franchise, σε 
αυτό το πρώτο στάδιο, θα λειτουργήσουν 8 τμήματα των 
25 ατόμων (200 ωφελούμενοι στο σύνολό τους) τα οποία 
αφορούν τα δύο από τα τρία θεματικά αντικείμενα: τη 
Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε 
Δίκτυα Franchise και την Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πε-
λατών σε Επιχειρήσεις Franchising. Το τρίτο εκπαιδευτικό 

αντικείμενο αφορά τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
σε Δίκτυα Franchise.
Η Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις 
Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)» αφορά σε συνο-
λικά 1.200 ωφελούμενους.
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Franchise προσκαλεί εργαζόμε-
νους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλά-
δα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα επιδοτούμενα 
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
Οι υποψήφιοι ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο πρέπει να 
είναι:
- Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα «Διαχείριση Τροφίμων 
και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise» και 

«Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις 
Franchising».
- Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
για το εκπαιδευτικό αντικείμενο «Διαχείριση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise».
Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πι-
στοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/
ώρα κατάρτισης (400,00 ευρώ/80 ώρες).
Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 
- Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Τέλος Ιανουαρίου θα κάνει... πρεμιέρα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του δήμου Θεσσαλονίκης η ειδική πλατφόρμα 
που σχεδιάστηκε με στόχο τη δυνατότητα εύρεσης εργα-
σίας για όσους αναζητούν και δεν μπορούν να βρουν και 
λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η Covid-19, 
επισήμανε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο αντιδήμαρχος οικο-
νομικών του, Μιχαήλ Κούπκας, στη διάρκεια χθεσινής 
διαδικτυακής εκδήλωσης.
Η εκδήλωση, με θέμα «Οι εργασιακές σχέσεις την περίοδο 
της πανδημίας και οι νέες αλλαγές του Ν. 4670/2020 στο 
κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα», διοργανώθηκε από το 
δήμο Θεσσαλονίκης, μέσω του Γραφείου Εργασίας της δι-
εύθυνσης εξυπηρέτησης επιχειρηματία και το Ινστιτούτο 
Εργασίας της ΓΣΕΕ. 
«Η ηλεκτρονική διεύθυνση τη πλατφόρμας, καθώς και 
θέματα, όπως οι όροι σύνδεσης και ο τρόπος λειτουργίας 
της, θα είναι σε πλήρη λειτουργία τέλος του τρέχοντος μη-
νός», επισήμανε ο ίδιος απαντώντας σε σχετική ερώτηση 
του ΑΠΕ-ΜΠΕ και πρόσθεσε ότι «θα είναι πολύ φιλική στο 
χρήστη και η είσοδος θα γίνεται μέσα από τον ιστότοπο 
του δήμου Θεσσαλονίκης».
Για τις εργασιακές σχέσεις την περίοδο της πανδημίας, ο 
κ. Κούπκας επισήμανε ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ 
καταγράφεται έντονη η ανάγκη «να διατυπωθούν απο-
ρίες και προβληματισμοί και να δοθούν οι απαραίτητες 
απαντήσεις σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι στην αγορά 
εργασίας ιδίως για την μετά κορωνοϊό εποχή». Δηλώ-
νοντας ικανοποιημένος σχετικά με το πώς λειτούργησε 
και λειτουργεί ο δήμος Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της 

πανδημίας, ως εργοδότης 4.000 και πλέον εργαζομένων, 
ο ίδιος υπογράμμισε ότι «οι νομοθετικές ρυθμίσεις έδω-
σαν μια σαφή κατεύθυνση για την αγορά εργασίας, μένει 
όμως να πέσει περισσότερο φως σε κάποια σημεία που δεν 
έχουν διευκρινιστεί και αποσαφηνιστεί».
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλ-
ληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Χάρης Κυπριανίδης υπο-
γράμμισε τη σπουδαιότητα και την ανάγκη ενημέρωσης 
των εργαζομένων για τους «νόμους που πέφτουν κατά 
ριπάς» στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, τονίζοντας 
ότι « η άγνοια τους καθιστά ευάλωτους και αδύναμους να 
διεκδικήσουν όσα δικαιούνται».
Παρουσίαση του «Γραφείου Εργασίας» του δήμου Θεσ-
σαλονίκης και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ μέσω 
της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες 
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Εν-
δυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», πραγματοποίη-
σε από την πλευρά της η επιστημονικός συνεργάτης ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ, Ευίννα Εγγλέζου.
Εκφράζοντας την ικανοποίησή της από την προσέλευση 
στο γραφείο, η ίδια απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-
ΜΠΕ τόνισε ότι την τελευταία τριετία προσήλθαν στο γρα-
φείο εργασίας του δήμου Θεσσαλονίκης 2.076 άνεργοι 
που έλαβαν 3.962 υπηρεσίες (συνεδρίες, συμβουλευτική 
πληροφόρηση και ομαδικά εργαστήρια), ενώ οι εργαζό-
μενοι ανήλθαν σε 1099 και έλαβαν 1509 υπηρεσίες». 
«Αιφνίδιες παρεμβάσεις και πολλά ερωτήματα στα οποία 
ακόμη και σήμερα ο νομοθέτης δεν έχει απαντήσει, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά στις εργασιακές σχέσεις 

όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στην περίοδο της παν-
δημίας», «βλέπει» η νομική συνεργάτιδα ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Μαρία 
Κουφοπούλου. 
Επισήμανε ότι την περίοδο της πανδημίας της Covid-19 
έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις αυθαιρεσίας και 
από εργοδότες και από εργαζόμενους, συνεπεία του κε-
νού που υπάρχει στο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με 
τις εργασιακές σχέσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι γί-
νονται προσπάθειες εκ μέρους της πολιτείας για επίλυση 
ζητημάτων που έχουν προκύψει, ακόμη και με παροχή 
διευκρινιστικών εγκυκλίων. Πάντως, όπως επισήμανε 
«δεδομένου του όγκου των νομοθετικών ρυθμίσεων ο 
εργαζόμενος πρέπει να αναλαμβάνει ακόμη πιο ενεργό 
ρόλο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του». Ενδει-
κτικά ανέφερε ότι η τηλε-εργασία πρέπει να ασκείται με 
ωράριο συμφωνημένο και από τις δύο πλευρές και «εάν 
ξεπεραστεί θα πρέπει να πληρώνονται οι υπερωρίες. Δυ-
στυχώς καταστρατηγείται». 
Στις νέες αλλαγές του Ν. 4670/2020 στο κοινωνικοασφα-
λιστικό σύστημα (ένταξη του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ, ψηφι-
οποίηση του ΕΦΚΑ / e-ΕΦΚΑ, ποσοστά αναπλήρωσης σε 
κύριες και επικουρικές συντάξεις, μείωση ασφαλιστικών 
εισφορών, επαναπροσδιορισμός τρόπου υπολογισμού 
των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελμα-
τιών, τροποποίηση πλαισίου παράλληλης και διαδοχικής 
ασφάλισης, μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου για την 
απασχόληση συνταξιούχων, αναφέρθηκε από την πλευρά 
του ο νομικός συνεργάτης ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Χρήστος Θανασου-
λόπουλος.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FrANcHisE)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

11

Καταλύτης για την οικονομική μεγέθυνση θα είναι η 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν 
σε υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων, παραγωγικότη-
τας, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, περιορί-
ζοντας τις ανισότητες και αποτρέποντας τη διόγκωση 
της φτώχειας. 
Τη συγκεκριμένη άποψη μετέφερε ο Έλληνας υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στην χθεσινή 
συνεδρίαση του Eurogroup, το οποίο συζήτησε δύο 
σημαντικά ζητήματα: την ανάγκη αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης των οικονομικών ανισορροπιών που 
προκάλεσε ή ενέτεινε στην ευρωζώνη η υγειονομική 
κρίση, καθώς και τις προτεραιότητες για τα Εθνικά Σχέ-
δια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι η πανδημία 
του κορoνοϊού ανέκοψε την πρόοδο που είχε σημει-

ωθεί στην άμβλυνση των οικονομικών ανισορροπιών 
και υπογράμμισε ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με την επίτευξη υψηλότερης μακρο-
πρόθεσμης ανάπτυξης. Πρόσθεσε δε, ότι η μετάβαση 
από τα έκτακτα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων στα μέτρα ανάκαμψης απαιτείται να 
πραγματοποιηθεί στον κατάλληλο χρόνο, διότι εάν γί-
νει πρόωρα θα εκτροχιάσει την ανάταξη των εθνικών 
οικονομιών, ενώ εάν γίνει καθυστερημένα είναι πιθα-
νό να επιδεινώσει τις ανισορροπίες.
Κατά τη συζήτηση για τα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας, ο Έλληνας υπουργός ανέδειξε τη σημασία 
της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που θα τονώσουν 
και θα παράσχουν κίνητρα στις ιδιωτικές επενδύ-
σεις, αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Παράλληλα, 
ανέπτυξε ορισμένους από τους τομείς στους οποίους 

εστιάζει το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας, όπως είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, η επένδυση στην εκπαίδευση και την 
απόκτηση δεξιοτήτων, οι πολιτικές για την αγορά ερ-
γασίας, οι μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των δημόσι-
ων οικονομικών και η ενίσχυση του χρηματοπιστωτι-
κού τομέα και των αγορών κεφαλαίου.
«Επίσης, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στις επεν-
δύσεις, και ιδίως στις ιδιωτικές επενδύσεις, τις οποίες 
θεωρούμε καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να 
μειωθεί το επενδυτικό κενό της οικονομίας μας και 
να διασφαλιστεί ότι ορισμένες προϋπάρχουσες μα-
κροοικονομικές ανισορροπίες που σχετίζονται με την 
ανεργία ή τη δυνητική ανάπτυξη θα αντιμετωπιστούν 
και δεν θα βαθύνουν εξαιτίας της σημερινής κρίσης», 
ανέφερε κλείνοντας την τοποθέτησή του. 

Μέχρι χθες είχαν κλειστεί 372.243 ραντεβού για 
την πρώτη και δεύτερη δόση του εμβολίου κατά της 
covid-19, ανέφερε κατά την ενημέρωση για τους εμ-
βολιασμούς ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
Τα ραντεβού της πρώτης δόσης αφορούν 126.975 πο-

λίτες άνω των 85 ετών και 18.483 ραντεβού για υγει-
ονομικούς. Υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού σε όλες τις 
περιοχές της χώρας, είπε ο κ. Θεμιστοκλέους. Το νω-
ρίτερο που κάποιος μπορεί να κλείσει ραντεβού είναι 
μετά από 5 μέρες. Σήμερα, ανέφερε επίσης, η χώρα μας 
παρέλαβε από την Pfizer 49.160 δόσεις οι οποίες ήταν 

μειωμένες σε σχέση με την αναμενόμενη ποσότητα 
αλλά αυτό δεν αφορά μόνο την χώρας μα αλλά όλες τις 
χώρες της ΕΕ. Η εταιρία διαβεβαίωσε ότι οι παραδόσεις 
θα αποκατασταθούν από την ερχόμενη εβδομάδα.

Λόγω του φόβου της ταχύτερης διάδοσης των μεταλ-
λάξεων του κορωνοϊού όπως στη Μεγάλη Βρετανία, 
το lockdown στη Γερμανία πιθανότατα θα παραταθεί 
μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου και θα αυστηροποιηθεί 
ξανά.
Το ΑΠΕ μεταδίδει ότι σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα 
της ηλεκτρονική πύλης ειδήσεων «Business Insider», 
μια ημέρα πριν από τις επίσημες συζητήσεις τους, η 
ομοσπονδιακή και οι κυβερνήσεις των κρατιδίων κα-
τέληξαν σε μια ανεπίσημη συμφωνία για την παράτα-
ση του lockdown, το οποίο θα έληγε στα τέλη Ιανουα-
ρίου, έως τις 14 Φεβρουαρίου. 
Προφανώς και οι δύο πλευρές είναι επίσης σύμφωνες 
να ενισχύσουν τους περιοριστικούς κανόνες που είχαν 
αποφασιστεί πριν από δύο εβδομάδες. Πρόκειται να 
συζητηθεί μεταξύ άλλων και η απαγόρευση κυκλοφο-

ρίας τη νύχτα, όπως στη Γαλλία ή σε άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες. Πότε ακριβώς θα γίνει αυτό και από τι θα 
εξαρτηθεί είναι ακόμα ανοιχτό. Ακόμη και κρατίδια τα 
οποία κυβερνώνται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμ-
μα της Γερμανίας (SPD) δεν απορρίπτουν τη σχετική 
πρόταση της καγκελαρίας, σύμφωνα με πληροφορίες 
της ηλεκτρονική πύλης ειδήσεων «Business Insider». 
Η τελική απόφαση επ΄αυτού θα ληφθεί βέβαια μετά τη 
συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για θέματα 
λοιμώξεων που έχει προγραμματιστεί για αργά το από-
γευμα σήμερα και στη συνέχεια θα γνωστοποιήσουν 
το πόρισμά τους για τον ενδεχόμενο κίνδυνο των με-
ταλλάξεων στην καγκελάριο Μέρκελ και στους ηγέτες 
των κρατιδίων. Μέχρι στιγμής αμφισβητείται πάντως 
το μέγεθος του κινδύνου. Βρετανοί ερευνητές διαπί-
στωσαν ότι οι μεταλλάξεις στο νησί τους είναι 60% πιο 

μεταδοτικές από την μετάλλαξη η οποία διαδίδεται στη 
Γερμανία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά 
με τις μεταλλάξεις στη Γερμανία, επειδή οι αντίστοιχες 
αναλύσεις στα εργαστήρια δεν έχουν ακόμη διεξαχθεί 
σε επαρκή βαθμό. Προκειμένου να αλλάξει αυτό ο 
υπουργός Υγείας Γενς Σπαν τις δρομολόγησε με σχε-
τική του απόφαση. 
Θα συζητηθεί επίσης η εισαγωγή αυστηρότερων κα-
νόνων για την χρήση της προστατευτικής μάσκας κατά 
τις αγορές τροφίμων και στις δημόσιες συγκοινωνίες. 
Στην περίπτωση αυτή, θα επιτρέπονται στο μέλλον 
μόνο μάσκες FFP2, πιθανώς και οι απλούστερες χει-
ρουργικές μάσκες. Ωστόσο, τα κρατίδια τα οποία κυ-
βερνώνται από το SPD φαίνεται πως έχουν αντιρρήσεις 
για την υποχρεωτική χρήση μάσκα FFP2, καταλήγει το 
δημοσίευμα. Πηγή: Business Insider

EUrogroUp - ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΙΣ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 
Που προκάλεσε η υγειονομική κρίση

ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΙ 372.243 ΡΑΝΤΕβΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜβΟΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ coViD-19

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΤΟ locKDoWN ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 14 ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟΥ
Σύμφωνα με πληροφορίες της πύλης «Business Insider»
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Η ΕΕ καλωσόρισε την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα αμοιβαία αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό εμβολιασμού τόνισε ο αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς μιλώντας στην όγδοη συ-
νάντηση της Επιτροπής Κρίσεων Παγκόσμιου Τουρισμού 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων 
Εθνών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
«Εργαζόμαστε ήδη προς αυτή την κατεύθυνση με τα κρά-
τη-μέλη» σημείωσε ο κ. Σχοινάς εκφράζοντας την ελπίδα 
να συμφωνηθεί μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά στο 
πιστοποιητικό εμβολιασμού εντός των προσεχών εβδο-

μάδων.
 Κάτι τέτοιο, επισήμανε ο επίτροπος για την προώθηση 
του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, θα μπορούσε να αποδείξει 
ότι κάποιος δεν ανήκει στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου 
για να ταξιδέψει μετριάζοντας τα εναλλακτικά μέτρα όπως 
τα αρνητικά τεστ.
 Επιπροσθέτως, ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε ότι θα 
γίνει συζήτηση σε επίπεδο ηγετών με την ελπίδα ότι θα 
υπάρξει συλλογική προσέγγιση.
 Αναφορικά με τις δράσεις της ΕΕ, ο αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν υπογράμμισε τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται 

για να ελεγχθεί ο κίνδυνος τρίτου κύματος όπως επίσης 
και να προχωρήσουν γρήγορα οι εμβολιασμοί. Σημείωσε 
παράλληλα ότι η ΕΕ εργάζεται έτσι ώστε να διατηρηθούν 
τα μέτρα στον ελάχιστο βαθμό που είναι απαραίτητο, κα-
θώς και η αναγκαία κινητικότητα και να υπάρξει διευκό-
λυνση στο «άνοιγμα» των ταξιδιών και του τουρισμού το 
συντομότερο δυνατόν. Τέλος, ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε 
ότι στόχος είναι να προετοιμαστεί το έδαφος για γρήγορη 
και βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες που 
έχουν ιδιαίτερα χαμηλό αριθμό χαμένων δόσεων του 
νέου εμβολίου κατά του κορωνοϊού , ανέφερε κατά την 
αποψινή ενημέρωση ο γενικός γραμματέας της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο 
οποίος είπε πως έως σήμερα έχουν εμβολιαστεί 84.639 
πολίτες, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,77% εμβολιαστικής 
κάλυψης. Όπως πρόσθεσε έχει αναπτυχθεί μηχανισμός 
ώστε να μην χαθούν εμβόλια, από πολίτες που δεν πάνε 
στο ραντεβού που έχουν κλείσει για εμβολιασμό. Τα εμβό-
λια αυτά διατίθενται σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων 
και των σωμάτων ασφαλείας. 
Ο κος Θεμιστοκλέους έκανε λόγο για «δύσκολο εμβόλιο 
που διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου, μόνο για 
πέντε ημέρες» και εξήγησε ότι αν κάποιος δεν πάει στο 
προγραμματισμένο ραντεβού εμβολιασμού αυτό έχει τον 
κίνδυνο να χαθούν δόσεις. 
 Όπως είπε το Σαββατοκύριακο άρχισαν να λειτουργούν 
144 εμβολιαστικά κέντρα και ο στόχος είναι να ξεπερά-

σουμε τα 1.000. 
Ως γνωστόν, την πρώτη ημέρα εμβολιασμού του γενικού 
πληθυσμού, είχαν κλειστεί 3.777 ραντεβού και 3.585 
πολίτες (95% ) προσήλθαν τελικώς για να κάνουν το 
εμβόλιο. Όσοι δεν προσήλθαν στα προγραμματισμένα 
ραντεβού, λόγω του άσχημου καιρού θα μπορούν να 
κλείσουν και πάλι ραντεβού χωρίς να χρειαστεί να περιμέ-
νουν πέντε ημέρες, όπως προβλέπεται, διευκρίνισε ο κος 
Θεμιστοκλέους . 
 Όπως είπε επίσης έχουν ήδη κλειστεί 372.243 ραντεβού 
για την πρώτη και δεύτερη δόση του εμβολίου κατά της 
covid-19, από την αρχή του εμβολιασμού. Από αυτά για 
την πρώτη δόση αφορούν 126.975 πολίτες άνω των 85 
ετών και 18.483 υγειονομικούς. Επίσης τόνισε πως υπάρ-
χουν διαθέσιμα ραντεβού σε όλες τις περιοχές της χώρας 
και υπενθύμισε ότι το νωρίτερο που μπορεί κάποιος να 
κλείσει ραντεβού είναι μετά από 5 μέρες.
 Από σήμερα θα χρησιμοποιούνται έξι δόσεις από το κάθε 
φιαλίδιο του εμβολίου της Pfizer και στην Ελλάδα με βάση 

κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική απόφαση όπως είπε ο κος 
Θεμιστοκλέους και συμπλήρωσε πως η Ελλάδα παρέλαβε 
σήμερα 49.160 δόσεις του εμβολίου της Pfizer, μειωμένες 
σε σχέση με την αναμενόμενη ποσότητα κάτι που αφορά 
όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι παραδόσεις θα αποκατασταθούν 
από την ερχόμενη εβδομάδα, όπως διαβεβαιώνει η εται-
ρεία, επισήμανε, και τόνισε πως έχει εξασφαλιστεί και η 
δεύτερη δόση για όσους εμβολιάστηκαν με την πρώτη 
δόση. 
Πρόσθεσε ακόμη ότι 31 μεγάλα νησιά θα έχουν το εμβόλιο 
ως το τέλος Ιανουαρίου και όλα τα νησιά της χώρας θα 
πάρουν δόσεις μέσα στον Φεβρουάριο.  
Όπως είπε, οι μόνιμοι κάτοικοι νησιών με λίγους κατοί-
κους, κάτω από 1000, θα εμβολιαστούν όλοι την ίδια 
περίοδο που θα φτάσουν σε αυτούς τα εμβόλια και δεν θα 
χρειαστεί να αναμένουν να εμβολιαστούν πρώτα οι άνω 
των 85 ετών.

Πιστώθηκε χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
137.049 ιδιοκτητών ακινήτων, ποσό συνολικού ύψους 
15,3 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει το 50% 
της μείωσης του μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο.
 Οι δικαιούχοι επρόκειτο σύμφωνα με το ΑΠΕ να δουν την 
πίστωση στους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στο 
Taxisnet έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της 
κάθε τράπεζας.

 Θα ακολουθήσουν και άλλες πληρωμές τις επόμενες ημέ-
ρες, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχεί-
ων που έχουν υποβληθεί.
 Υπενθυμίζεται ότι το ποσό που καταβάλλεται στους ιδι-
οκτήτες από το Κράτος δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία 
εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, 
εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπερι-
λαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, εί-

ναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου 
ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής 
ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται 
με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρό-
σωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα 
ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

ΕΕ - Μ.ΣΧΟΙΝΑΣ: Η ΕΕ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟΥ

Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜβΟΛΙΟΥ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 15,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ  ΣΕ 137.049 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜβΡΙΟΥ
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Με απόφαση του ΣτΕ οι διπλωματούχοι μηχανικοί μπο-
ρούν να εκπονούν μελέτες και να υλοποιούν τεχνικά 
έργα, τα οποία αμφισβητήθηκαν από το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), ως αποκλειστικό επαγ-
γελματικό και επιστημονικό αντικείμενο των γεωτεχνι-
κών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αργύρη Δεμερτζή στο 
ecopress.gr. 
Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή  του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. και γεωλόγων κατά διατάξεων του Προεδρικού 
Διατάγματος 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του 
μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων για κάθε ειδικότητα», με την οποία  υποστήριξε 
ότι μέσω του συγκεκριμένου Π.Δ. γίνεται  προσπάθεια 
υφαρπαγής των επιστημονικών και επαγγελματικών 
αντικειμένων των γεωτεχνικών – μελών του και εκχώ-
ρησή τους σε ορισμένες ειδικότητες διπλωματούχων 
μηχανικών.
-«Κατά το Σύνταγμα επιβάλλεται κατ’ αρχήν η απόδοση 
κοινών επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλους τους 
κατόχους τίτλων σπουδών που διαθέτουν επάρκεια 
γνώσεων για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτή-
των» αποφάνθηκε η Ολομέλεια του ΣτΕ, που εκδίκασε 
την προσφυγή του ΓΕΩΤΕΕ, υπό την προεδρία του προ-
έδρου του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου Αθανά-
σιου Ράντου, με εισηγητή τον σύμβουλο επικρατείας Η. 
Μάζο.
Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ σημειώνει ακόμη 
ότι  «η κρίση που πιστοποιεί επάρκεια γνώσεων είναι 
αυτοτελής. Συνεπώς, όπως συνακόλουθα κρίθηκε, η 
Διοίκηση δεν όφειλε να εξετάσει διατάξεις που καθορί-
ζουν ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα για κατόχους 
άλλων τίτλων σπουδών ή να συγκρίνει τα γνωστικά 
αντικείμενά τους με εκείνα των ειδικοτήτων του διπλω-
ματούχου Μηχανικού».
Απόρριψη 7 προσφυγών
Με το ίδιο σκεπτικό η Ολομέλεια του ΣτΕ εξέδωσε  επίσης 
απορριπτική απόφαση επί της προσφυγής, που κατέθε-
σαν συνολικά 7 φορείς και οργανώσεις επαγγελματικών 
κλάδων, ζητώντας κατάργηση διατάξεων του Προεδρι-
κού Διατάγματος 99/2018 απονομής επαγγελματικών 
δικαιωμάτων στις ειδικότητες των μηχανικών. Πρόκει-
ται για τις αιτήσεις ακυρώσεως από: 1) διπλωματούχους 
Χημικούς Μηχανικούς, 2) το ν.π.δ.δ. «Ένωση Ελλήνων 
Χημικών», 3) το σωματείο «Πανελλήνια Κίνηση Δασο-
λόγων», 4) το σωματείο «Πανελλήνια Ένωση Επαγγελ-
ματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου», 5) 
το σωματείο «Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Το-

πίου», 6) το σωματείο «Σύλλογος Ελλήνων Αεροναυπη-
γών» και κατόχους αλλοδαπών (αναγνωρισμένων στην 
Ελλάδα) τίτλων σπουδών Αεροναυπηγού Μηχανικού, 
7) το σωματείο «Επαγγελματική- Επιστημονική Ένωση 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών» και πτυχιού-
χους μηχανικούς Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 
Τα τεχνικά έργα
Το ΓΕΩΤΕΕ υπογράμμισε στους λόγους της αίτησης 
ακύρωσης των σχετικών διατάξεων του ΠΔ 99/2018 
για τα επαγγελματικά δικαιώματα στις ειδικότητες των 
μηχανικών ότι «με τις διατάξεις του εν λόγω Προεδρικού 
Διατάγματος, ρυθμίζονται θέματα που άπτονται άμεσα 
των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των γεωτεχνι-
κών». Επίσης ότι «με τις διατάξεις αυτές παρέχεται σε 
ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών η 
δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων που αποτελούν 
αμιγώς γεωτεχνικά αντικείμενα (π.χ. εκπόνηση Δασικών 
Μελετών, Υδρογεωλογικών Μελετών, εκπόνηση Μελε-
τών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου 
και Έργων Πρασίνου κλπ) και περιλαμβάνονται στα κα-
τοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνι-
κών – μελών του Επιμελητηρίου μας, όπως αυτά ρητώς 
ορίζονται στο Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α’) «Άσκηση 
του επαγγέλματος του γεωτεχνικού».
Η απόφαση του ΣτΕ
Η περίληψη της απόφασης του Σ.τ.Ε. (ΣτΕ Ολ 58 – 
59/2021 Ολομ. Πρόεδρος: Α. Ράντος Εισηγητής: Σύμ-
βουλος Επικρατείας Η. Μάζος έχει ως εξής:
-«ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση επαγγέλματος του μηχανικού 
με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για 
κάθε ειδικότητα” (Α΄ 185/5.11.2018) – αιτήσεις ακυρώ-
σεως ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και γεωλόγων
Ενώπιον της Ολομελείας του Δικαστηρίου εισήχθησαν 
αιτήσεις για την ακύρωση του ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση 
επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”, καθ’ ο 
μέρος τούτο περιλαμβάνει διατάξεις με τις οποίες, κατά 
τους ισχυρισμούς των αιτούντων, ήτοι του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(ΣτΕ Ολ 58/2021), φυσικού προσώπου/γεωλόγου και 
σωματείων γεωλόγων (ΣτΕ Ολ 59/2021), ορίζεται γνω-
στικό αντικείμενο και αναγνωρίζονται επαγγελματικά 
δικαιώματα σε ειδικότητες διπλωματούχων Μηχανι-
κών, τα οποία ανήκουν μόνον στα γνωστικά αντικείμενα 
(ειδικότητες) των αιτούντων. Το Δικαστήριο απέρριψε 
τις δύο αιτήσεις ακυρώσεως.
Ειδικότερα, κατ’ αρχάς κρίθηκε ότι ο τυπικός νομοθέτης, 
με το άρθρο 29 του Ν 4439/2016, εξουσιοδότησε τη Δι-

οίκηση να εξετάσει τα γνωστικά αντικείμενα (τα οποία 
ορίζονται από τα Πολυτεχνεία, τις Πολυτεχνικές Σχολές 
ή τα τμήματα της ημεδαπής σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις) των δεκατριών αναγνωρισμένων ειδικοτή-
των διπλωματούχου Μηχανικού, με τη λήψη υπόψη 
μη δεσμευτικών πορισμάτων δεκατριών αντιστοίχως 
ομάδων έργου, προκειμένου να εκφέρει επιστημονική 
και τεχνική κρίση περί της επάρκειας των γνώσεων των 
μηχανικών εκάστης ειδικότητας για την άσκηση συγκε-
κριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και, βάσει 
αυτής της κρίσεως, να καθορίσει αντίστοιχα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα. Η κρίση που πιστοποιεί επάρκεια 
γνώσεων είναι αυτοτελής. Συνεπώς, όπως συνακόλου-
θα κρίθηκε, η Διοίκηση δεν όφειλε να εξετάσει διατάξεις 
που καθορίζουν ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα 
για κατόχους άλλων τίτλων σπουδών ή να συγκρίνει τα 
γνωστικά αντικείμενά τους με εκείνα των ειδικοτήτων 
του διπλωματούχου Μηχανικού.
Εξάλλου, κατά το Σύνταγμα επιβάλλεται κατ’ αρχήν 
η απόδοση κοινών επαγγελματικών δικαιωμάτων σε 
όλους τους κατόχους τίτλων σπουδών που διαθέτουν 
επάρκεια γνώσεων για την άσκηση των σχετικών δρα-
στηριοτήτων.
Περαιτέρω, το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι η κρίση της 
Διοικήσεως περί της επάρκειας των γνώσεων των ειδι-
κοτήτων διπλωματούχου Μηχανικού για την άσκηση 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ως επιστημονική και 
τεχνική, είναι ανέλεγκτη από το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας, το οποίο, βασιζόμενο στη λογική και στα διδάγ-
ματα της κοινής πείρας δύναται να εξετάσει μόνον αν 
τα γνωστικά αντικείμενα, όπως προσδιορίζονται για τις 
δεκατρείς ειδικότητες διπλωματούχου Μηχανικού στο 
επίδικο προεδρικό διάταγμα, είναι εκδήλως αναντίστοι-
χα με καθοριζόμενα επαγγελματικά δικαιώματα και, αν 
αποφανθεί καταφατικώς, να ακυρώσει τις σχετικές δια-
τάξεις δεχόμενο λόγο ακυρώσεως περί υπερβάσεως της 
νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως. Εν προκειμένω, όπως 
κρίθηκε, δεν συντρέχει έκδηλη αναντιστοιχία των γνω-
στικών αντικειμένων με τα επαγγελματικά δικαιώματα 
που αμφισβήτησαν οι αιτούντες.
Τέλος, κρίθηκε ότι η ελληνική έννομη τάξη δεν έχει προ-
σαρμοσθεί στην Οδηγία 2018/958/ΕΚ, της οποίας οι δι-
ατάξεις δεν έχουν παραγάγει άμεσο έννομο αποτέλεσμα 
(λόγω του ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν είχε λήξει η 
προθεσμία προσαρμογής)».

ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣτΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Απορριπτική απόφαση εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας για τις προσφυγές, που κατέθεσαν συνολικά 7 φορείς και 
οργανώσεις επαγγελματικών κλάδων, ζητώντας κατάργηση 
διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018 απονομής 
επαγγελματικών δικαιωμάτων στις ειδικότητες των μηχανικών, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress. Η 
Ολομέλεια του ΣτΕ, απέρριψε τους λόγους των προσφυγών, 
σύμφωνα με τους οποίους, με το συγκεκριμένο Π.Δ. παρέχεται 
σε ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών, η δυνα-
τότητα άσκησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το δικό 
τους γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο, υπογραμμίζο-
ντας στην απόφαση της ότι:
– «H Διοίκηση δεν όφειλε να εξετάσει διατάξεις που καθορίζουν 
ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα για κατόχους άλλων τίτ-
λων σπουδών ή να συγκρίνει τα γνωστικά αντικείμενά τους με 
εκείνα των ειδικοτήτων του διπλωματούχου Μηχανικού».
Ποιοι προσέφυγαν στο ΣτΕ
Οι προσφυγές κατά διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 
99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθο-
ρισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», 
ζητώντας να καταργηθούν διατάξεις που απονέμουν επαγγελ-
ματικά δικαιώματα σχετικά με το αντικείμενο τους σε άλλες ειδι-
κότητες μηχανικών κατατέθηκαν στο τέλος του 2019 από τους:
1) διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς,
2) το ν.π.δ.δ. «Ένωση Ελλήνων Χημικών»,
3) το σωματείο «Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων»,
4) το σωματείο «Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνι-
κών και Επιχειρήσεων Πρασίνου»,
5) το σωματείο «Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου»,
6) το σωματείο «Σύλλογος Ελλήνων Αεροναυπηγών» και κα-
τόχους αλλοδαπών (αναγνωρισμένων στην Ελλάδα) τίτλων 
σπουδών Αεροναυπηγού Μηχανικού,
7) το σωματείο «Επαγγελματική- Επιστημονική Ένωση Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών» και πτυχιούχους μηχανικούς 
Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
Ανέλεγκτη η Διοίκηση
Ο  «πυρήνας»  του σκεπτικού της απόφασης της Ολομέλειας 
του ΣτΕ, που εκδικάστηκε υπό την προεδρία του προέδρου του 
ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου Αθανάσιου Ράντου, με ει-
σηγητή τον  Σύμβουλο Επικρατείας Κ. Πισπιρίγκο, και εκδόθηκε 
τον Ιανουάριο του 2021 είναι ότι:
-«η κρίση της Διοικήσεως περί της επάρκειας των γνώσεων των 
μηχανικών εκάστης ειδικότητας για την άσκηση συγκεκριμένων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων είναι, κατά την έννοια του 
νόμου, αυτοτελής». Περαιτέρω σημειώνεται στην απόφαση ότι  
«η ως άνω κρίση της Διοικήσεως, ως επιστημονική και τεχνική, 
είναι ανέλεγκτη από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο 
βασιζόμενο στη λογική και στα διδάγματα της κοινής πείρας 
δύναται να εξετάσει μόνον αν τα γνωστικά αντικείμενα, όπως 
προσδιορίζονται για τις ειδικότητες διπλωματούχου Μηχανι-
κού στο π.δ/μα, είναι εκδήλως αναντίστοιχα με καθοριζόμενα 
επαγγελματικά δικαιώματα και (αν αποφανθεί καταφατικώς) να 

ακυρώσει επί μέρους διατάξεις για υπέρβαση της νομοθετικής 
εξουσιοδοτήσεως, εφ’ όσον προβάλλεται σχετικός λόγος ακυ-
ρώσεως» Και παράλληλα σημειώνεται ότι «εξετάσθηκαν όλοι 
οι προβληθέντες λόγοι, αλλά έκδηλη αναντιστοιχία  γνωστικού 
αντικειμένου και επαγγελματικού δικαιώματος δεν διαπιστώθη-
κε σε καμιά εκ των ανωτέρω περίπτωση».
Η απόφαση του ΣτΕ
Η περίληψη της απόφασης του Σ.τ.Ε. (51 -57/2021 Ολομ. Πρό-
εδρος: Α. Ράντος Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος, Σύμβουλος) έχει ως 
εξής:
-«Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων δεκατριών ανα-
γνωρισμένων ειδικοτήτων διπλωματούχου Μηχανικού ΠΔ 
99/2018 – αιτήσεις ακυρώσεως από: 1) διπλωματούχους Χη-
μικούς Μηχανικούς, 2) το ν.π.δ.δ. «Ένωση Ελλήνων Χημικών», 
3) το σωματείο «Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων», 4) το σωμα-
τείο «Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επι-
χειρήσεων Πρασίνου», 5) το σωματείο «Πανελλήνιος Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων Τοπίου», 6) το σωματείο «Σύλλογος Ελλήνων 
Αεροναυπηγών» και κατόχους αλλοδαπών (αναγνωρισμένων 
στην Ελλάδα) τίτλων σπουδών Αεροναυπηγού Μηχανικού, 7) 
το σωματείο «Επαγγελματική- Επιστημονική Ένωση Τεχνολο-
γικής Εκπαίδευσης Μηχανικών» και πτυχιούχους μηχανικούς 
Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
Με το π.δ/μα 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανι-
κού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε 
ειδικότητα», το οποίο εκδόθηκε δυνάμει της  εξουσιοδοτήσεως 
του άρθρου 29 του ν. 4439/2016, καθορίστηκαν τα επαγγελμα-
τικά δικαιώματα των δεκατριών αναγνωρισμένων ειδικοτήτων 
διπλωματούχου Μηχανικού (δηλ. των Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 
και των ισοτίμων με αυτό Πολυτεχνικών Σχολών των λοιπών 
Α.Ε.Ι.). Με τις αποφάσεις 51 –  57 της Ολομελείας του Συμβου-
λίου της Επικρατείας απορρίφθηκαν αιτήσεις ακυρώσεως κατά 
του εν λόγω π.δ/τος, οι οποίες είχαν, αντιστοίχως, ασκηθεί 
από: 1) διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς, 2) το ν.π.δ.δ. 
«Ένωση Ελλήνων Χημικών», 3) το σωματείο «Πανελλήνια Κί-
νηση Δασολόγων», 4) το σωματείο «Πανελλήνια Ένωση Επαγ-
γελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου», 5) το 
σωματείο «Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου», 6) το 
σωματείο «Σύλλογος Ελλήνων Αεροναυπηγών» και κατόχους 
αλλοδαπών (αναγνωρισμένων στην Ελλάδα) τίτλων σπουδών 
Αεροναυπηγού Μηχανικού, 7) το σωματείο «Επαγγελματική- 
Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών» 
και πτυχιούχους μηχανικούς Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Οι κυριότερες  
σκέψεις του Δικαστηρίου είναι οι εξής:
Η Διοίκηση εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει τα επαγγελματικά 
δικαιώματα μόνο των αναγνωρισμένων ειδικοτήτων διπλωμα-
τούχου Μηχανικού, επιτρέποντας την πρόσβαση σε επαγγελμα-
τικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο γνωστικό αντικείμε-
νο κάθε ειδικότητας. Παράλληλα με την ως άνω επαγγελματική 
κατοχύρωση ο νομοθέτης απέβλεψε στην εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος, ιδιαίτερα δε στην ασφάλεια των κατα-
σκευών και των υποδομών της χώρας,

Η νομοθετική εξουσιοδότηση:
α) Έχοντας συγκεκριμένο προσδιορισμό του αντικειμένου της 
και των ορίων της σε σχέση με τούτο, είναι ειδική και ορισμένη, 
όπως επιβάλλει το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντ.
β) Δεν αντίκειται στην επαγγελματική ελευθερία, της οποίας η 
κατοχύρωση (άρθρα 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντ., βλ. και 
άρθρο 1  του ν. 3919/2011) δεν αποκλείει περιορισμούς, εφ’ 
όσον επιβάλλονται για λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμ-
φέροντος, ορίζονται κατά τρόπο γενικό και αντικειμενικό και 
τελούν σε συνάφεια προς το αντικείμενο και τον χαρακτήρα του 
επαγγέλματος. Συνιστούν δε κατ  ́ αρχήν επιτρεπτούς κατά το 
Σύνταγμα περιορισμούς της επαγγελματικής ελευθερίας οι δια-
τάξεις νόμου, οι οποίες επιβάλλουν την κατοχή ειδικών τίτλων 
σπουδών για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
που προϋποθέτουν αντιστοίχως ειδικές επιστημονικές γνώ-
σεις. Ειδικότερα, οι επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες 
συναρτώνται με τα διάφορα ειδικά γνωστικά αντικείμενα της 
επιστήμης της Μηχανικής και προϋποθέτουν αντιστοίχως ει-
δικές επιστημονικές γνώσεις, ήτοι γνώσεις που αποκτώνται με 
εκπαίδευση επί τη βάσει διακριτών προγραμμάτων σπουδών 
για κάθε ειδικότητα διπλωματούχου Μηχανικού, επιβάλλεται 
να ασκούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης όχι μόνο 
χάριν προστασίας του λήπτη της παροχής των σχετικών υπηρε-
σιών, αλλά προεχόντως για επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέ-
ροντος, ο οποίος συνίσταται στην ασφάλεια των κατασκευών 
και των υποδομών της χώρας και στην προστασία του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος που αξιώνει το άρθρο 24 παρ. 1 
του Συντάγματος. Πάντως, το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος 
επιβάλλει, κατ  ́ αρχήν, την απόδοση κοινών επαγγελματικών 
δικαιωμάτων σε όλους τους κατόχους τίτλων σπουδών που 
διαθέτουν επάρκεια γνώσεων για την άσκηση των σχετικών 
δραστηριοτήτων.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων διπλωματού-
χου Μηχανικού, τα οποία ορίζονται στον νόμο ως «αντιστοίχιση 
των ειδικοτήτων με πρόσβαση σε δραστηριότητες της Μηχανι-
κής», είναι αποκλειστικά, υπό την έννοια ότι κάθε ειδικότητα πε-
ριορίζεται στις δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο γνωστικό 
αντικείμενό της. Δεν αποκλείεται, όμως, κατά τον νομοθέτη, να 
αντιστοιχούν ορισμένες δραστηριότητες της Μηχανικής στα 
γνωστικά αντικείμενα πλειόνων ειδικοτήτων.
Οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας δεν 
αποκλείουν τον καθορισμό ορισμένων κοινών επαγγελματικών 
δικαιωμάτων για πλείονες ειδικότητες διπλωματούχου Μηχανι-
κού, εφ΄όσον για καθεμία από αυτές συντρέχει η προϋπόθεση 
της επάρκειας γνώσεων στον βαθμό που είναι αναγκαίος για να 
ασκούνται οι σχετικές δραστηριότητες της Μηχανικής με τρόπο 
ασφαλή για τις κατασκευές και τις υποδομές της χώρας και μη 
βλαπτικό για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

Συνέχεια στη σελ 15
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«Ανοιχτές» παραμένουν 81.415 επιδοτούμενες θέσεις 
εργασίας. Ο λόγος για το πρόγραμμα 6μηνης επιδότη-
σης εισφορών για την πρόσληψη 100.000 ανέργων το 
οποίο έχει τεθεί  από το Υπουργείο Εργασίας σε ισχύ 
από την 1η Οκτωβρίου του 2020 και στο οποίο μπο-
ρούν να ενταχθούν όλες οι φορολογικά και ασφαλιστι-
κά ενήμερες επιχειρήσεις (πληττόμενες ή μη, ζημιογό-
νες ή μη). 
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, τις 
οποίες επικαλείται στο ρεπορτάζ του ο Δημήτρης Κα-
τσαγάνης, εδώ και 3 ½ μήνες, έχουν υποβληθεί 25.896 
αιτήσεις, εκ των οποίων οι 7.311 έχουν απορριφθεί, 
ενώ 10.054 έχουν  ήδη οδηγήσει σε πρόσληψη αντί-
στοιχου πλήθους εργαζομένων. 
Επίσης,  8.516 προσλήψεις είναι σε εξέλιξη. Συνολικά, 

δηλαδή 18.560 προσλήψεις είτε έχουν γίνει, είτε έχουν 
δρομολογηθεί. Από αυτές πάνω από τις μισές (54%) 
έγιναν στο Νομό Αττικής. 
Λίγο κάτω από τις μισές (45%) έγιναν με μισθό έως 
650 ευρώ, δηλαδή μέχρι το επίπεδο του κατώτατου 
μισθού. Επίσης, σχεδόν το 1/3 των προσλήψεων αφο-
ρά στους κλάδους του εμπορίου (31%). 
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η μεγάλη 
πλειοψηφία των προσλήψεων, συντελεσμένων και 
εν εξελίξει,  έχει υποβληθεί στην περιφέρεια Αττικής 
(10.184), ακολουθεί η  Κεντρική Μακεδονία (3.021), η 
Κρήτη (1.150), η Θεσσαλία (781) και η Δυτική Ελλάδα 
(752). 
Αναλογικά, οι περισσότερες προσλήψεις έγιναν με 
μισθό 600 -650 ευρώ, δηλαδή στο ύψος του κατώ-

τατου μισθού (5.161), ακολουθούν οι προσλήψεις με 
μισθό 750-800 ευρώ (2.493), με μισθό 700-750 ευρώ 
(2.194), με μισθό 800-900 ευρώ (1.920) και με μισθό 
300-400 ευρώ (1.374). 
Οι πιο πολλές προσλήψεις, αναλογικά, έγιναν  στον 
κλάδο του λιανικού εμπορίου (3081), ο οποίος δεν συ-
μπεριλαμβάνει το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσικλετών. 
Ακολουθεί ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου, εκτός 
από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσι-
κλετών (2.240), η (σ.σ.ιδιωτική) εκπαίδευση (1.249), 
ο κλάδος της εστίασης δηλαδή τα καφέ, εστιατόρια κλπ 
(954) οι δραστηριότητες της ανθρώπινης υγείας (826).

Προκηρύχθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η πλήρωση της 
θέσης του διευθυντή του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών 
και Εφαρμογών (ΙΒΕ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ Δ).
Στην απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας αναφέρεται ότι οι 
υποψηφιότητες υποβάλλονται στη γενική γραμματεία 
Έρευνας και Καινοτομίας έως και την Δευτέρα 22 Μαρ-
τίου 2021.
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα διο-

ρισμού σε θέση ερευνητή Α’ βαθμίδας ή αντίστοιχης 
βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ. Οι ερευνητές είναι επιστήμο-
νες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Συνέχεια από τη σελ 14 

Ο γενόμενος με το π.δ/μα καθορισμός των επαγγελμα-
τικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων διπλωματούχου 
Μηχανικού δεν παραβιάζει τις ελευθερίες που κατο-
χυρώνονται στα άρθρα 49, 56 και 101 της ΣΛΕΕ και 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις σχετικές Οδη-
γίες. Ειδικότερα: α) Το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 
2005/36/ΕΚ δεν καταλαμβάνει την εξουσιοδότηση του 
άρθρου 29 του ν. 4439/2016 ούτε τις διατάξεις του 
π.δ/τος. β) Το π.δ/μα δεν αντιβαίνει στο άρθρο 15 της 
Οδηγίας 2006/123/ΕΚ (που εφαρμόζεται και σε αμι-
γώς εσωτερικές καταστάσεις), διότι η κατοχή ειδικού 
τίτλων σπουδών για την άσκηση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων που συναρτώνται με τα αντιστοίχως 
ειδικά γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Μηχα-

νικής πληροί τις προϋποθέσεις της “αναγκαιότητας” 
και της “αναλογικότητας”, ως “απαίτηση” κατά την 
έννοια του ίδιου άρθρου. γ) Η ελληνική έννομη τάξη 
δεν έχει προσαρμοσθεί στην Οδηγία 2018/958/ΕΚ, της 
οποίας οι διατάξεις δεν έχουν παραγάγει άμεσο έννομο 
αποτέλεσμα (λόγω του ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν 
είχε λήξει η προθεσμία προσαρμογής).
Η κρίση της Διοικήσεως περί της επάρκειας των γνώ-
σεων των μηχανικών εκάστης ειδικότητας για την 
άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριο-
τήτων είναι, κατά την έννοια του νόμου, αυτοτελής. 
Συνεπώς, η Διοίκηση δεν όφειλε να εξετάσει διατάξεις 
που καθορίζουν ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα 
για κατόχους άλλων τίτλων σπουδών ή να συγκρίνει 
τα γνωστικά αντικείμενά τους με εκείνα των ειδικοτή-
των του διπλωματούχου Μηχανικού.

Η ως άνω κρίση της Διοικήσεως, ως επιστημονική 
και τεχνική, είναι ανέλεγκτη από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας, το οποίο βασιζόμενο στη λογική και 
στα διδάγματα της κοινής πείρας δύναται να εξετάσει 
μόνον αν τα γνωστικά αντικείμενα, όπως προσδιορί-
ζονται για τις ειδικότητες διπλωματούχου Μηχανικού 
στο π.δ/μα, είναι εκδήλως αναντίστοιχα με καθοριζό-
μενα επαγγελματικά δικαιώματα και (αν αποφανθεί 
καταφατικώς) να ακυρώσει επί μέρους διατάξεις για 
υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, εφ’ 
όσον προβάλλεται σχετικός λόγος ακυρώσεως. [Εξε-
τάσθηκαν όλοι οι προβληθέντες λόγοι, αλλά έκδηλη 
αναντιστοιχία γνωστικού αντικειμένου και επαγγελμα-
τικού δικαιώματος δεν διαπιστώθηκε σε καμιά εκ των 
ανωτέρω περίπτωση.]».

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ βΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Του Έθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Έπιστημών «Δημόκριτος»
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Πώς θα γίνει η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσε-
ων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων στο 
ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα 
 Σε συνέχεια της από 15/1/2021 ανακοίνωσης του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αναφορι-
κά με την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων στο 
Πληροφοριακή Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για το χρονικό διά-
στημα από 18/1/2021 έως 25/1/2021, παρατίθενται πα-
ραρτήματα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) κλάδων που παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας 
τους με εντολή δημόσιας αρχής σε όλη την Επικράτεια κα-
θώς και των ΚΑΔ που επαναλειτουργούν και πλήττονται 
από 18/1/2021 έως 25/1/2021, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
 Α. ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζο-
μένων (και ορθές επαναλήψεις) από επιχειρήσεις – εργο-
δότες των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με εντολή 
δημόσιας αρχής για το χρονικό διάστημα από 18/1/2021 
έως 25/1/2021, υποβάλλονται βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με 
τα κάτωθι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ-
ΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
(από 18/1/2021 έως 25/1/2021)
. ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ
55.30 Δραστηριότητες επιχειρήσεων διαχείρισης και λει-
τουργίας κατασκηνωτικών χώρων
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινη-
τών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες 
που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 
το σερβίρισμα σε αυτά 
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκ-
δηλώσεις 
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσί-
ες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζα-
ρίες (56.29.20.01) και τις δραστηριότητες που αφορούν 
διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε 
πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επι-
τρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα 
σε αυτά 
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση 
τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων 
(delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κα-
τάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 
59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφι-

κών ταινιών
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ται-
νιών 
77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 
77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μί-
σθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα 
και εκθεσιακούς χώρους
79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσε-
ων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπη-
ρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται 
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι υπηρεσίες προπο-
νητή αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά 
αθλήματα και αθλητές που συμμετέχουν στην Α΄ κατηγο-
ρία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου 
(Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς 
αγώνες 
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση 
85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγω-
γή και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης 
σε ηλικιωμένους
88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικι-
ωμένων
90.01 Τέχνες του θεάματος 
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του 
θεάματος
90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού
90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου
90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς 
δραστηριότητες 
91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακεί-
ων 
91.02 Δραστηριότητες μουσείων 
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρό-
μοιων πόλων έλξης επισκεπτών 
91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κή-
πων και φυσικών βιοτόπων 
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρε-
σίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση 
(92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-
line) σύνδεση (92.00.21) 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς 
τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους 
ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που 
διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α’ κατη-
γορίας καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και ποδοσφαί-
ρου (Superleague Ι), β) τις εγκαταστάσεις που διενεργού-
νται προπονήσεις ομάδων Β’ κατηγορίας ποδοσφαίρου 
(Superleague ΙΙ), Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναι-
κών, πετοσφαίρισης ανδρών και γυναικών (Volleyleague 
και Volleyleague γυναικών), υδατοσφαίρισης ανδρών και 
γυναικών και χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, γ) 
εγκαταστάσεις όπου προπονούνται αθλητές που συμμετέ-
χουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, 
δ) τους προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά 
αθλήματα
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση 
τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α΄ κατη-
γορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαί-
ρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπι-
ακούς αγώνες
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδι-
ων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστη-
ριότητες (93.19.13.03) και υπηρεσίες που σχετίζονται με 
αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και στην 
Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και πο-
δοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παρα-
ολυμπιακούς αγώνες
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θε-
ματικών πάρκων 
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγω-
γίας 
94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και 
ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες 
που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και 
πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις 
φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στή-
ριξης και νομικής συνδρομής
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευε-
ξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 
96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων 
με εξαίρεση την άσκηση (ΚΑΔ 96.04.10.02), των υπηρε-
σιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 
96.04.10.06), καθώς και της εξ αποστάσεως συμβουλευ-
τικής

Συνέχεια στη σελ. 17
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Συνέχεια από τη σελ. 16

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 
96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου
96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ 
(για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις)
96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος 
(piercing)
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
(από 18/1/2021 έως 25/1/2021) 
 ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ
47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήμα-
τα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γε-
νικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02), 
καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπο-
ρίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 
47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφε-
ρειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 
οίκον (e-shop κτλ.) 
47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον 
(e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαρια-
σμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και
αντικατάστασης κινητών συσκευών 
47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξει-
δικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον 
(e-shop κτλ.) 
47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον 
(e-shop κτλ.) 
47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον 
(e-shop κτλ.) [εξαιρουμένων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Σάμου και Καρδίτσας] 
47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δα-
πέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 

τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με πα-
ράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 
47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον 
(e-shop κτλ.), το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλ-
λων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 
47.54.54.07) και το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών 
αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12) 
47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με πα-
ράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), εξαιρουμένου του λιανικού 
εμπορίου άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών 
εξαρτημάτων (ΚΑΔ 47.59.56.01), του λιανικού εμπορίου λα-
μπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07)
47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήμα-
τα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 
οίκον (e-shop κτλ.) 
47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παρά-
δοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 
47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον 
(e-shop κτλ.) 
47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμέ-
να καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) 
47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop 
κτλ.). 
47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 
οίκον (e-shop κτλ.) 
47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 
οίκον (e-shop κτλ.) 
47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο 

χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών 
καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών 
φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ 
οίκον (e-shop κτλ.) 
47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λι-
πασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο 
αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, 
για σπορά (47.76.77.02), λιανικό εμπόριο γεωργικών σπό-
ρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), λιανικό εμπόριο 
δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) 
(47.76.77.05), λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. 
(47.76.77.06), λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύ-
λων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, 
μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), λιανικό εμπόριο κα-
λαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), λιανικό εμπόριο κερα-
μικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη 
μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), λιανικό 
εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), λιανικό 
εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτρο-
φικών φυτών (47.76.77.14), λιανικό εμπόριο σπόρων ηλί-
ανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και 
σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), λιανικό εμπόριο σπόρων 
λαχανικών (47.76.77.16), λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας 
(47.76.77.17), λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησι-
μοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική 
ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για πα-
ρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), λιανικό εμπόριο φυσικών 
χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), λιανικό εμπόριο 
φυτικών υλών που δεν καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.) για 
σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτι-
κών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), λιανικό εμπόριο λι-
πασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), λιανικό 
εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς 
(47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφω-
νικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)
47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον 
(e-shop κτλ.) 

Συνέχεια στη σελ. 18
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«Ουσιαστικά, όλοι οι Έλληνες είναι πλέον χρήστες internet, ενώ 
οι συνθήκες της πανδημίας πυροδότησαν την ήδη υπάρχουσα 
τάση ανάπτυξης της ψηφιακής (digital) ζωής στην καθημερι-
νότητα: όλοι ενημερωνόμαστε, διασκεδάζουμε, ψυχαγωγού-
μαστε, επικοινωνούμε, κοινωνικοποιούμαστε, προβάλλουμε 
και προσφέρουμε τις επαγγελματικές μας υπηρεσίες, αλλά και 
ψωνίζουμε διαδικτυακά», αναφέρεται στα συμπεράσματα της 
έρευνας. 
Επτά στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι αύξησαν τον χρόνο και 
την ενέργεια που αφιερώνουν στα κοινωνικά δίκτυα από την 
έναρξη των lockdown από τον περασμένο Μάρτιο έως σήμε-
ρα. Το Facebook έχει φτάσει στο 75% -με τρεις στους τέσσερις 

Έλληνες να έχουν τουλάχιστον ένα προφίλ, ενώ ακολουθούν τα 
Youtube και Instagram στο 62% και 55% αντίστοιχα. Όμως, ο 
αυξημένος χρόνος έκθεσης και διάδρασης στα social media δεν 
είναι πάντα θετικός. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Focus 
Bari, εντοπίζεται ότι δύο στους τρεις Έλληνες αγαπούν τα κοι-
νωνικά δίκτυα γιατί τους κρατούν σε επαφή με φίλους, με την 
κοινωνία και γενικότερα τους κάνουν να νιώθουν συνδεδεμέ-
νοι με τον «έξω κόσμο». Δύο στους πέντε χρησιμοποιούν τα 
κοινωνικά δίκτυα για να προβάλουν την δουλειά τους ή/και να 
προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες τους, ενώ τρεις στους 
πέντε παραδέχονται ότι αφιερώνουν στα κοινωνικά δίκτυα πε-
ρισσότερο χρόνο απ’ όσο θα ήθελαν και συχνά παρασύρονται 

από αυτά και αμελούν άλλες δράσεις που θα ήθελαν να κάνουν, 
όπως διάβασμα, κάποιο άλλο χόμπι, άθλημα κλπ. 
Σύμφωνα με την έρευνα, δύο στους πέντε πολίτες κάθε μέρα 
λένε το πρωί στον εαυτό τους ότι δεν θα παρασυρθούν από 
τα κοινωνικά δίκτυα, όμως δεν το καταφέρνουν. Ένας στους 
τρεις ομολογεί ότι συχνά τα κοινωνικά δίκτυα τον/την κάνουν 
να αισθάνεται ακόμα περισσότερη μοναξιά -παρά την «σύνδε-
ση»-καθώς κάποιες κοινοποιήσεις (posts) φίλων, τους κάνουν 
να αισθάνονται κατάθλιψη, ειδικά εκείνες με φωτογραφίες από 
εποχές προ πανδημίας τους κάνουν να αισθάνονται θλίψη. 

Συνέχεια από τη σελ. 17

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 
(47.78.84), λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, 
υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), λιανικό εμπόριο πε-
ρουκών και ποστίς (47.78.86.24), λιανικό εμπόριο ακατέργαστων 
αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), λιανικό εμπόριο μηχανη-
μάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κ.τ.λ.). Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτι-
κών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης 
που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες
47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ́  οίκον (e-shop κτλ.) 
47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, εν-
δυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ́  οίκον (e-shop κτλ.) 
47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής 
φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)
47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πά-
γκων ή αγορών, εξαιρουμένων του άλλου λιανικού εμπορίου πετρε-
λαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός κατα-
στημάτων, των υπαίθριων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.85), των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων 
τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών 
(ΚΑΔ 47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊό-
ντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), 
του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών 
(ΚΑΔ 47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών 
ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.17.01)

71.20.14.00 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μετα-
φορών, εξαιρουμένων αποκλειστικά των Δημόσιων και Ιδιωτικών 
Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν 
εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου 
βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορεί-
ων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς και εγχώριες με-
ταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών 
ειδών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 
77.21.10.08) και β) τις υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού 
(μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)
77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικια-
κής χρήσης 
85.10 Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση 
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 
με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και 
ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ 
οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)/επαναλειτουργούν 
και πλήττονται σε όλη την επικράτεια από 11/1/2021
96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αι-
σθητικής 
96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες 
συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου 
«κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκο-
νται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτω-
τικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων 
υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους 
καταναλωτές. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστη-
μάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας και συγκεκριμένα επί της 
ζώνης μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side)
 Β. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ (LOCKDOWN)
Επιπρόσθετα των όσων ισχύουν σε όλη την επικράτεια (βλ. ανω-
τέρω), σε περιοχές που έχουν επιβληθεί έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις σχετικές κοινές υπουργικές 

αποφάσεις που έχουν εκδοθεί προς αντιμετώπιση της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή υποκατάστημα για 
το χρονικό διάστημα 18/1/2021 έως 25/1/2021 (και για τον Δήμο 
Αχαρνών από 16/1/2021 έως 25/1/2021) ισχύουν τα ακόλουθα: 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΥΑ
Δήμος Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής 16/1/2021-25/1/2021 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 
3058/15-1-2021 (Β΄88)
Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
18/1/2021-25/1/2021 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3064/16-1-2021 (Β΄91)
Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου 18/1/2021-25/1/2021 Αριθμ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.3062/16-1-2021 (Β΄90)
Δήμος Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής 18/1/2021-25/1/2021 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
3066/16-1-2021 (Β΄92)
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
18/1/2021-25/1/2021
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3074/16-1-2021 (Β΄95)
Δήμος Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου 18/1/2021-25/1/2021
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3078/16-1-2021 (Β΄97)
Κοινότητα Κρόκου του Δήμου Κοζάνης, στην Κοινότητα Σιάτιστας 
του Δήμου Βοΐου και
στον Δήμο Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας 18/1/2021-25/1/2021
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3068/16-1-2021 (Β΄94)
Κοινότητα Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενό-
τητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 18/1/2021-
25/1/2021 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3072/16-1-2021 (Β΄96)
Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
18/1/2021-25/1/2021 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3076/16-1-2021 (Β΄98)
Κοινότητα Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής 
Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης 18/1/2021-25/1/2021 
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3070/16-1-2021 (Β΄93)

FocUs BAri: Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ locKDoWN 
ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Και αυτών που επαναλειτουργούν και πλήττονται για την περίοδο 18-25 Ιανουαρίου
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Οι συνθήκες ύφεσης που επικράτησαν στην ελληνική 
οικονομία το 2020 θα συνεχιστούν και στο πρώτο 
τρίμηνο του 2021, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο του 
2021 το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να εισέλθει σε 
πορεία ανάκαμψης.
Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- προκύπτει από τις 
προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις 
βραχυπρόθεσμες προοπτικές του ΑΕΠ του Κέντρου 
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
που ανακοινώθηκαν σήμερα.
Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, ο μέσος ρυθμός μεταβολής του 
ΑΕΠ για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και ο μέσος 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής για το σύνολο του 2020 
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο - 12,8% και 
-9,9%, αντίστοιχα. Οι προβλέψεις αυτές ενσωματώ-
νουν τα επίσημα δημοσιευμένα (προσωρινά) στοι-
χεία για το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 
2020, καθώς και την εκτίμηση ρυθμού μεταβολής 
-14% για το τέταρτο τρίμηνο του έτους.
Για το πρώτο εξάμηνο του 2021, ο προβλεπόμενος 
ρυθμός μεταβολής διαμορφώνεται στο -3,7%, στη 

βάση των ποσοστιαίων εκτιμώμενων μεταβολών 
-10,4% και 3% για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο 
του 2021, αντίστοιχα.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 
τρίτο τρίμηνο του 2020, κατά το οποίο είχε αρθεί 
σημαντικός αριθμός περιοριστικών μέτρων, το ΑΕΠ 
συρρικνώθηκε κατά -11,7% (σε όρους αλυσωτών 
δεικτών όγκου), σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2019.
Τα εν λόγω στοιχεία και οι παρεχόμενες εκτιμήσεις 
σηματοδοτούν ότι οι συνθήκες ύφεσης που επικρά-
τησαν στην ελληνική οικονομία το 2020 θα συνε-
χιστούν και στο πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2021 το ΑΕΠ της χώρας αναμέ-
νεται να εισέλθει σε πορεία ανάκαμψης. Τονίζεται ότι 
η συνέχιση της πανδημίας δυσχεραίνει κατά την τρέ-
χουσα συγκυρία τη διεξαγωγή προβλέψεων για τη 
βραχυπρόθεσμη πορεία του ΑΕΠ, τόσο εξαιτίας της 
απορρέουσας πρωτοφανούς αβεβαιότητας, όσο και 
των συνεχών εναλλαγών μεταξύ περιόδων λήψης 
ευρέων έκτακτων περιοριστικών μέτρων και περιό-

δων τμηματικής και μερικής άρσης αυτών.
Παράλληλα, παραμένει δύσκολη η ακριβής ποσοτι-
κοποίηση των αντισταθμιστικών επιδράσεων των 
εκτεταμένων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας 
και θωράκισης της οικονομίας.
Η προβλεπόμενη πορεία του πραγματικού ΑΕΠ για το 
2020 και το πρώτο εξάμηνο του 2021 και, συνεπώς, 
οι συνολικές οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, μπο-
ρεί να εξελιχθούν σύμφωνα με ένα λιγότερο ή περισ-
σότερο ευνοϊκό σενάριο από το εκτιμώμενο, σε εξάρ-
τηση από τις επιδράσεις μιας σειράς σημαντικών και
δυναμικών παραγόντων, αρκετοί εκ των οποίων 
συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη της πανδημίας. Το 
σύνολο των εν λόγω παραγόντων θα καθορίσουν, 
μεταξύ άλλων, τη δυναμική της ζήτησης και της 
προσφοράς, την εξαγωγική επίδοση της Ελλάδας, 
τις επενδυτικές και αποταμιευτικές αποφάσεις των 
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, τα μεγέθη της 
απασχόλησης και της ανεργίας και κατ επέκταση τα 
εισοδήματα, καθώς και τις χρηματοοικονομικές συν-
θήκες και τα δημοσιονομικά μεγέθη.

Μικρότερο έλλειμμα κατά 1,5 δισ. ευρώ παρουσίασε 
ο κρατικός προϋπολογισμός το 2020 δίνοντας «ανά-
σες» για την εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτι-
κής του 2021. Αυτό προκύπτει –όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ- από τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του 2020 τα οποία έδωσε στη δη-
μοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 
Θεόδωρος Σκυλακάκης τονίζοντας τις θετικότερες σε 
σχέση με τις προβλέψεις εξελίξεις στο δημοσιονομικό 
μέτωπο.
Ειδικότερα όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών:
«Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του 
κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμει-
ακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Δεκεμ-
βρίου 2020, παρουσιάζεται μικρότερο έλλειμμα στο 
ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,5 
δισ. ευρώ, σε σχέση με το έλλειμμα που είχε προβλε-
φθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 
2021 (22,808 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 
24,319 δισ. ευρώ). Το σημαντικά χαμηλότερο έλλειμ-
μα οφείλεται στην - αναλογικά με τις συνέπειες του 
lock down - ικανοποιητική πορεία των φορολογικών 

εσόδων τον Δεκέμβριο, στην είσπραξη των ANFAs 
ύψους 644 εκατ. ευρώ και στις μειωμένες δαπάνες 
(605 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω εξοικονόμησης δα-
πανών στον τακτικό προϋπολογισμό. Το καλύτερο 
του αναμενομένου αποτέλεσμα διευκολύνει την 
άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής το 2021, επι-
βεβαιώνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη για την 
ασκούμενη δημοσιονομική πολιτική που απολαμβά-
νει η χώρα μας στις διεθνείς αγορές και σε σχέση με 
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Εμπιστοσύνη που αντανακλάται και στα συγκριτικά 
χαμηλά επιτόκια δανεισμού που απολαμβάνουν στις 
διεθνείς αγορές τα ελληνικά ομόλογα».
Στο υπουργείο Οικονομικών επικρατεί αισιοδοξία οτι 
το 2021 θα είναι μιά καλύτερη χρονιά σε σχέση με 
το 2020 κατά τη οποία θα υπάρξει η μετάβαση απο 
τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων στην επόμενη 
φάση που είναι η στήριξη και η ενίσχυση της ανά-
πτυξης.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αυτή θα εί-
ναι η δύσκολη άσκηση της οικονομικής πολιτικής για 
το 2021. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου 
Οικονομικών το βασικό σενάριο παραμένει για την 

συνέχιση των μέτρων στήριξης των πληττόμενων 
και της οικονομίας έως τον Μάρτιο - Απρίλιο. Επίσης 
η πρόβλεψη είναι οτι το λιανεμπόριο θα λειτουργεί 
τον Φεβρουάριο.
Παράλληλα η θετική πορεία των φορολογικών εσό-
δων δημιουργεί βάσιμες εκτιμήσεις ότι το κόστος των 
μέτρων στήριξης δεν θα υπερβεί τα 7,5 δισ. ευρώ 
που έχει προϋπολογισθεί.
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιταχύνει τις διαδικα-
σίες προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα που θα χρη-
ματοδοτηθούν απο τα κονδύλια του Ταμείου Ανά-
καμψης προκειμένου να στηριχθεί η ανάπτυξη της 
οικονομίας. Για τον σκοπό αυτό, το αμέσως επόμενο 
διάστημα πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή τροπο-
λογία που θα επιτρέπει τη χρηματοδότηση με κεφά-
λαια που προβλέπονται ήδη στον προϋπολογισμό 
της έναρξης των πρώτων έργων που θα ενταχθούν 
στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για κεφάλαια τα 
οποία θα «καλύψουν» το χρόνο μέχρι την είσπραξη 
της προκαταβολής 2,1 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάκαμψης.

Συνέχεια στη σελ. 20

ΚΕΠΕ: ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021 ΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΕ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
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Συνέχεια από τη σελ. 19

Στον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών 
περιλαμβάνεται ακόμη η έκδοση εντός της εβδομάδας 
της υπουργικής απόφασης που αφορά στο επίδομα 
θέρμανσης προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή του 
στους δικαιούχους. Το ποσό της επιδότησης αναμένε-
ται να διαμορφωθεί μεταξύ 85 - 90 εκατ. ευρώ.
 
Ο προϋπολογισμός του 2020
Σε ό,τι αφορά τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του 
κρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο του Ια-
νουαρίου - Δεκεμβρίου 2020, παρουσιάζουν έλλειμμα 
στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 
22,808 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 24,319 
δισ. ευρώ και ελλείμματος 168 εκατ. ευρώ που είχε ση-
μειωθεί το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Το πρωτο-
γενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 
18,198 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές 
έλλειμμα 19,624 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονά-
σματος 5,017 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπο-
λογισμού ανήλθε σε 47,361 δισ. ευρώ, παρουσιάζο-
ντας αύξηση κατά 906 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι της 
εκτίμησης για το έτος 2020 που έχει περιληφθεί στην 
εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Η αύ-
ξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τον μήνα 
Δεκέμβριο εισπράχθηκε ποσό 644 εκατ. ευρώ που 
αφορά έσοδα από ANFAs, που δεν είχαν προβλεφθεί 

για το 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολο-
γισμού 2021. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ανήλθαν σε 53,033 δισ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 1,219 δισ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου. Τα 
έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 43,254 δισ. ευρώ, αυ-
ξημένα κατά 473 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που 
έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπο-
λογισμού 2021.
Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων 
του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί 
με την έκδοση του οριστικού δελτίου αναφέρει στην 
ανακοίνωσή του το υπουγείο Οικονομικών.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,672 δισ. ευρώ, 
αυξημένες κατά 312 εκατ. ευρώ από το στόχο.Τα 
έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 5,540 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 74 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2020 το σύνολο των καθα-
ρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε 
στα 5,235 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 100 εκατ. ευρώ 
σε σχέση με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο. Επι-
σημαίνεται ότι στις εισπράξεις μεταβιβάσεων μηνός 
Δεκεμβρίου 2020 περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 644 
εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί για 
το 2020 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 
2021. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογι-
σμού ανήλθαν σε 5,843 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι 
του μηνιαίου στόχου κατά 302 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα 
από φόρους για το μήνα Δεκέμβριο ανήλθαν σε 4,119 
δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 43 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση 
του Προϋπολογισμού 2021, γεγονός αναμενόμενο κα-
θότι η επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμε-
τώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας επηρέα-
σε αρνητικά τα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου και εντεύθεν. 
Οι επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν 
σε 608 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 202 
εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 690 εκατ. ευρώ, μειω-
μένα κατά 257 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στό-
χου. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για 
την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν 
στα 70,169 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες 

κατά 605 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου κυρίως 
λόγω του τακτικού προϋπολογισμού.
Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα, παρουσιά-
ζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 226 εκατ. 
ευρώ. Οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 10.647 δισ. 
ευρώ έναντι στόχου 10,421δισ. ευρώ.
Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των 
μέτρων κατά της πανδημίας, έχει ως εξής:
α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της 
πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών και επιστημό-
νων) ύψους 2,202 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από 
το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(κατηγορία μεταβιβάσεων), 
β) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ 
και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από 
τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδη-
μίας, ύψους 943 εκατ. και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα 
(κατηγορία μεταβιβάσεων),
γ) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 4,551 δισ. ευρώ 
(κατά το μέρος που εκτελείται από τον τακτικό προϋ-
πολογισμό),
δ) οι έκτακτες επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ ύψους 145 
εκατ. ευρώ
αποκλειστικά για μέτρα COVID-19 και ε) τα μέτρα μέσω 
του ΠΔΕ όπως η δαπάνη για την αποζημίωση ειδι-
κού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων 
ύψους 495 εκατ. ευρώ, η επιδότηση τόκων δανείων 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 243 εκατ. 
ευρώ, η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 998 εκατ. 
ευρώ, η δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 768 εκατ. ευρώ και η 
σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της 
πανδημίας του COVID-19 ύψους 1,780 δισ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την 
περίοδο τουΙανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020 παρουσι-
άζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περί-
οδο του 2019 κατά 14,904 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύ-
τερη αύξηση στο σκέλος των μεταβιβάσεων και του 
ΠΔΕ, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων μέτρων 
COVID-19. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού 
τον Δεκέμβριο 2020 ανήλθαν στα 9,791 δισ. ευρώ και 
παρουσιάζονται αυξημένες κατά 174 εκατ. ευρώ ή 
1,8% έναντι του στόχου.
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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



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

24

ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

 

 

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-21-23                                             19/01/2021

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-44-45                                               19/01/2021

Διάρκεια 18 μηνών έχει το πρόγραμμα διευκόλυνσης 
με καταβολή μειωμένης δόσης που εφαρμόζει η Τρά-
πεζα Πειραιώς για όσους δανειολήπτες έχουν μπει σε 
καθεστώς αναστολής των οφειλών τους λόγω COVID. 
Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, σημει-
ώνοντας ότι η επαναφορά όσων δανείων έχουν μπει 
σε μορατόριουμ γίνεται μέσω ειδικού προγράμματος 
μειωμένων καταβολών, σταδιακά αυξανόμενων (step 
up), ενώ η ένταξη στο πρόγραμμα διενεργείται εξ ολο-
κλήρου ηλεκτρονικά και με ασφάλεια, με τη χρήση 
ηλεκτρονικών υπογραφών. 
Συγκεκριμένα, οι πληττόμενοι δανειολήπτες που βρί-
σκονται σε αναστολή πληρωμών, με την πάροδο του 
εννεαμήνου και τη λήξη των αναστολών, μπορούν να 
καταβάλλουν μέρος της δόσης τους για τους επόμε-
νους 18 μήνες, και συγκεκριμένα το 50% αυτής για το 
σύνολο του 2021 και το 75% της δόσης για το πρώτο 
εξάμηνο του 2022. Με τον τρόπο αυτό θα επανέλθουν 
στην αποπληρωμή του 100% της δόσης τους το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2022, με ισόχρονη επιμήκυνση της 
διάρκειας του δανείου τους.
Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, οι 
δανειολήπτες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα 
χωρίς επίσκεψη στο κατάστημα, ενώ με νέα υπηρεσία 
που έχει δημιουργηθεί, δημιουργηθεί, η διαδικασία 
μπορεί να ολοκληρώνεται και εξ αποστάσεως. Συγκε-
κριμένα, το αίτημα αξιολογείται μέσω τηλεφωνικής 
επικοινωνίας με την τράπεζα, χωρίς να απαιτείται η 
κατάθεση πρόσθετων στοιχείων. Για τη διευκόλυνση 
των πελατών και την αποφυγή της φυσικής παρουσίας 
τους στο κατάστημα, η Τράπεζα Πειραιώς εγκαινιάζει 
την υπηρεσία υπογραφής συμβατικών εντύπων μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα στοιχεία των πελα-
τών καταχωρίζονται μέσω e-mail και στη συνέχεια η 
διαδικασία ολοκληρώνεται με ασφάλεια, με τη λήψη 
ηλεκτρονικών υπογραφών. 
Τα δάνεια που έχουν μπει σε αναστολή δόσης λόγω 
COVID ανέρχονται, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνι-
κής Ένωσης Τραπεζών, σε 30 δισ. ευρώ και αφορούν 
400.000 δανειολήπτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
Καταληκτική ημερομηνία για τα μορατόριουμ δανείων 
είναι η 31η Μαρτίου. Το σύνολο των τραπεζών αλλά 
και οι εταιρείες που διαχειρίζονται δάνεια για λογαρια-

Το 1828 πραγματοποιήθηκε η πρώτη απογραφή του 
ελληνικού κράτους, κατά την οποία εξακριβώθηκε 
αναδρομικά ο πληθυσμός της Ελλάδας το 1821. Διακό-
σια χρόνια μετά έρχεται η 22η απογραφή πληθυσμού 
και κατοικιών, η οποία ωστόσο θα διεξαχθεί από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή με έναν διαφορετικό τρόπο, 
προσαρμοσμένο σε όσα επιτάσσουν οι πρωτόγνωρες 
συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. 
«Πρόκειται για μια απογραφή-ορόσημο, καθώς φέτος 
συμπληρώνονται και τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση. Από τον περασμένο Φεβρουάριο είχαμε 
καταστρώσει το πλάνο πάνω στο οποίο θα στηριζό-
ταν η διεξαγωγή της φετινής απογραφής, ήρθε όμως 

σμό τους, έχουν ήδη δημιουργήσει ειδικά προγράμ-
ματα σταδιακής επαναφοράς της δόσης. Στόχος είναι 
να αποτραπεί τα δάνεια αυτά να «κοκκινίσουν» και 
να χαρακτηριστούν μη εξυπηρετούμενα (NPEs). Ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο θα υποχρέωνε τις τράπεζες να πά-
ρουν αυξημένες προβλέψεις για την κάλυψή τους και 
θα αποτελούσε σοβαρή απειλή για τα κεφάλαιά τους 
εν μέσω της προσπάθειας τιτλοποιήσεων που έχουν 
ήδη ξεκινήσει και οι οποίες επηρεάζουν ούτως ή άλ-
λως τους ισολογισμούς τους.    Η Εθνική Τράπεζα θα 
προσφέρει το πρόγραμμα «Εθνογέφυρα», που θα δίνει 
μειωμένη δόση έως και 50% για όλο το 2021 για τους 
πελάτες που τεκμηριωμένα αδυνατούν να πληρώσουν 
το αρχικό ποσό της δόσης. Η Alpha Bank εφαρμόζει 
«step up» προϊόντα, που περιλαμβάνουν εξατομικευ-
μένες διευκολύνσεις ως προς το ύψος της δόσης επί 
σειρά μηνών υπό την προϋπόθεση της έναρξης κατα-
βολών από τον πελάτη, ενώ σταδιακή επαναφορά της 
δόσης στα προ κρίσης επίπεδα με το 50% της δόσης σε 
πρώτη φάση, εφαρμόζει για το 2021 και η Eurobank. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η στρατηγική των τρα-
πεζών στη διαχείριση αυτών των δανείων δεν είναι 
ενιαία. Καταστρώνεται σε συνεργασία με τις εταιρείες, 
στις οποίες οι τράπεζες έχουν αναθέσει τη διαχείρισή 
τους, δηλαδή τους servicers. Ετσι, η Τράπεζα Πειραιώς 
έχει αναθέσει τη διαχείριση στην Intrum, η Eurobank 
στην doValue, η Alpha Bank στην Cepal, ενώ αντίθετα 
η Εθνική διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια των πελατών 
της εσωτερικά.

Συνέχεια στη Σελ. 25

ο κορωνοϊός και άλλαξε τα δεδομένα» σημειώνει στα 
«ΝΕΑ» ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, Θάνος Θανόπουλος.     
Το 2021 είναι έτος γενικής απογραφής πληθυσμού-κα-
τοικιών όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλα τα κρά-
τη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ως μέλη του Ευρω-
παϊκού Στατιστικού Συστήματος. Εν τούτοις, σύμφωνα 
με τον κ. Θανόπουλο, με το ξέσπασμα της πανδημίας 
αυτό που παρατηρείται είναι κάποιες κρατικές υπηρε-
σίες αυτού του στατιστικού συστήματος να δηλώνουν 
αδυναμία διεξαγωγής της απογραφής. Ηδη, χώρες 
όπως η Ιρλανδία ή η Ρουμανία, έχουν δηλώσει πως οι 
συνθήκες δεν θα τους επιτρέψουν να κάνουν την απο-
γραφή. Ακόμη και η Γερμανία έχει δηλώσει ότι μπορεί 
να μην είναι σε θέση να προχωρήσει τη διαδικασία.
 «Εμείς, παρά τις δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσου-
με, έχουμε αποφασίσει πως για ουσιαστικούς αλλά και 
συμβολικούς λόγους θα διεξαγάγουμε την απογραφή 
και γι’ αυτό τον λόγο θα αναπροσαρμόσουμε το αρχικό 
πλάνο, προκειμένου να γίνει με ασφάλεια» προσθέτει ο 
ίδιος. Μάλιστα, βάσει της απογραφής, η ΕΛΣΤΑΤ ρυθ-
μίζει ξανά τα δειγματοληπτικά πλαίσια για τις έρευνες 
που θα διεξαγάγει, έρευνες που έχουν να κάνουν με το 
εργατικό δυναμικό, τους οικογενειακούς προϋπολο-
γισμούς και γενικά ό,τι έχει σχέση με την ανθρώπινη 
δραστηριότητα, ενώ τα αποτελέσματα της απογραφής 
αποτελούν τη βάση και για τη χάραξη πολιτικής σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 Κι ενώ οι απογραφές παραδοσιακά ξεκινούν τον Μάρ-
τιο, φέτος ο προγραμματισμός έχει αλλάξει. Κι αυτό 
γιατί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο θα διεξαχθεί η 
απογραφή γεωργίας-κτηνοτροφίας, που έχει ήδη ξεκι-
νήσει πιλοτικά, και η οποία ήταν να πραγματοποιηθεί 
κανονικά το 2020, αλλά λόγω της πανδημίας αναβλή-
θηκε. Έτσι, η απογραφή των κτιρίων, του οικιστικού 
ιστού της χώρας αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο 
και περίπου τρεις μήνες αργότερα, μέσα στο φθινόπω-
ρο, θα αρχίσει η απογραφή του πληθυσμού. Μάλιστα, 
όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ανεξάρτητης Αρχής, 
η απογραφή του γενικού πληθυσμού υπολογίζεται να 
διαρκέσει έως έναν μήνα, εκτός εάν οι έκτακτες συνθή-
κες εκείνη τη χρονική περίοδο απαιτήσουν περισσότε-
ρο χρόνο. 
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Σοβαρό ταμειακό και λειτουργικό πρόβλημα προκαλεί 
στον ΕΦΚΑ η πανδημία και μάλιστα εκφράζονται επι-
φυλάξεις για το πότε θα καταβληθούν τα αναδρομικά 
και οι αυξήσεις που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός 
νόμος σε όσους έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη, 
καθώς και στους συνταξιούχους που εργάζονται. Για 
την καταβολή των δύο πακέτων αναδρομικών ο πρώ-
ην υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης – έπειτα από 
πολλές αναβολές – είχε δεσμευτεί ότι τα αναδρομικά 
και οι αυξήσεις θα δοθούν το δίμηνο Μαρτίου – Απρι-
λίου. Ωστόσο ο νέος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης 
– παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δικαιούχων – δεν 
έχει τοποθετηθεί.
Ενδεικτικό της σοβαρής κρίσης στο υπερταμείο, στον 
ΕΦΚΑ, είναι ότι κατά τη συζήτηση την περασμένη 
Παρασκευή στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας – σχετικά με τις διεκδικήσεις των αναδρο-
μικών σε κομμένα δώρα και επικουρικές – ο νομικός 
εκπρόσωπος του ΕΦΚΑ αναφέρθηκε σε ταμειακές 
δυσκολίες οι οποίες οφείλονται στην πανδημία και 
έκανε λόγω για κίνδυνο στη βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ, 
που θα αναγκαστεί να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά 
του στοιχεία. Από την πλευρά τους οι δικηγόροι του 
Δημοσίου επέμειναν στο ότι υπάρχει εθνική δημοσιο-
νομική κρίση και πως προέχει το δημόσιο συμφέρον 
της χώρας. Ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι λόγω της 
πανδημίας 650.000 εργαζόμενοι είναι σε αναστολή 
εργασίας και το Δημόσιο θα καταβάλει τεράστια ποσά 
ως αποζημίωση. Επιπλέον, οι δαπάνες του Δημοσίου 
είναι αυξημένες, καθώς για την ασφάλεια της χώρας 
θα αγοραστούν 18 γαλλικά αεροσκάφη Rafale και δύο 
μεταχειρισμένες φρεγάτες, ενώ έχουν δαπανηθεί τερά-
στια ποσά για την κατασκευή του φράκτη στον Εβρο, 
μετά την πρόσφατη κρίση των μεταναστευτικών πιέ-
σεων από την Τουρκία.
Την ίδια ώρα, βουτιά σημείωσαν τα έσοδα του ΕΦΚΑ 
το 11μηνο του 2020, σε σύγκριση με το αντίστοιχο δι-
άστημα του 2019, όπως προκύπτει από τα τελευταία 
στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους 
στη Βουλή.

ΑΛΛΑΓΕΣ, θα υπάρξουν και στον τρόπο με τον οποίο 
θα πραγματοποιηθεί η απογραφή του γενικού πλη-
θυσμού. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις προσαρμογές που 
έχουν γίνει, φέτος θα χρησιμοποιηθούν ως επί το πλεί-
στον οι νέες τεχνολογίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί 
η απογραφή. Μέσω ενός portal θα μπορούν οι πολίτες 
να αυτοαπογραφούν, να γίνει, δηλαδή, μια καταρχήν 
καταγραφή. Ήδη, μάλιστα, έχουν γίνει οι πρώτες επα-
φές με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να 
προχωρήσει η διαδικασία. «Εμείς, ως Ελληνική Στατι-
στική Αρχή, θα είμαστε σε θέση να βλέπουμε σε ψη-
φιακό χάρτη πόσοι έχουν δηλώσει κατοικία σε συγκε-
κριμένα οικοδομικά τετράγωνα. Κι αυτό θα γίνει από 
τα μητρώα που θα πάρουμε από τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Άρα, θα έχουμε μια 
πρώτη εικόνα» εξηγεί ο κ. Θανόπουλος. Θα υπάρξει, 
δε, και δειγματοληπτικός έλεγχος για όσους προχωρή-
σουν με τη διαδικτυακή απογραφή, για την ορθότητα 
των στοιχείων που θα έχουν δηλώσει.
Όσο για εκείνους οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να 
κάνουν μόνοι τους ηλεκτρονικά την απογραφή, θα 
απογραφούν με τη συνηθισμένη μέθοδο «πόρτα-πόρ-
τα», που πραγματοποιείται υπό κανονικές συνθήκες. 
«Μιλάμε κυρίως για πιο ηλικιωμένα άτομα, που δεν 
είναι εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, 
θα υπάρξει πρόβλεψη για όσους θέλουν να αυτοα-
πογραφούν, να έχουν τηλεφωνική βοήθεια από τους 
απογραφείς».
Πάντως, σε αυτή την απογραφή οι απογραφείς θα 
βρουν αρκετές πόρτες κλειστές, εξαιτίας του φόβου. 
Σύμφωνα με τους υπευθύνους της ΕΛΣΤΑΤ, οι απογρα-
φείς κάθε φορά έχουν να αντιμετωπίσουν την καχυπο-
ψία - ιδίως των ηλικιωμένων ατόμων - λόγω της αυ-
ξημένης εγκληματικότητας. Φέτος, όμως, θα προστεθεί 
και ο φόβος για τον κορωνοϊό. Διευκρινίζεται πως η 
οργάνωση των απογραφών κτιρίων και πληθυσμού, 
η συλλογή των στοιχείων, η επεξεργασία τους και η 
διάχυση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθούν 
από φέτος μέχρι και το 2024. Όσο για τη δαπάνη και 
των τριών απογραφών, αυτή υπολογίζεται σε 100 
εκατομμύρια ευρώ. Πάντως, όλες οι νομικές παρεμ-
βάσεις που πρέπει να γίνουν αλλά και γενικότερα οι 
ρυθμίσεις αμοιβής που αφορούν τις απογραφές έχουν 
αποκρυσταλλωθεί σε νομοθετικό κείμενο που δόθηκε 
στο υπουργείο Οικονομικών και το οποίο αναμένεται 
μέσα στην εβδομάδα να ψηφιστεί στη Βουλή, προκει-
μένου να «τρέξουν» όλες οι απαραίτητες διαδικασίες 
που αφορούν τις απογραφές. 

Τα δύο lockdown του 2020 (Μαρτίου και Νοεμβρίου) 
άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια τους στον προϋπολο-
γισμό του ασφαλιστικού υπερταμείου, ενώ σύμφωνα 
με πληροφορίες, τα έσοδα από εισφορές αυτοαπασχο-
λούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών 
υποχώρησαν περίπου κατά 20% λόγω των επιπτώσε-
ων της πανδημίας. 
Αυξημένα έσοδα
Όπως αναφέρεται στα στοιχεία του Γραφείου Προϋ-
πολογισμού, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 
καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 521 εκατ. ευρώ 
και αυξημένες δαπάνες κατά 1.044 εκατ. ευρώ το 
11μηνο, με συνέπεια τη μείωση του πρωτογενούς 
αποτελέσματός τους κατά 523 εκατ. ευρώ σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο εντεκάμηνο του 2019. Το πρωτογενές 
πλεόνασμα ανήλθε σε μόλις 728 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μετα-
βιβάσεων (κυρίως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) 
κατά 1.254 εκατ. ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές 
μειώθηκαν κατά 734 εκατ. ευρώ.
Στο μεταξύ ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα επι-
στροφής των μειώσεων της περιόδου Ιουνίου 2015 
– Μαΐου 2016 στους δικαιούχους κληρονόμους θα-
νόντων συνταξιούχων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη 
σχετική υπεύθυνη δήλωση/αίτηση έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2020. Πιο συγκεκριμένα:
• Στις 10 Φεβρουαρίου 2021 θα καταβληθούν τα ποσά 
στους δικαιούχους που έχουν υποβάλει οριστικά την 
αίτηση με όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά και έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς η επεξεργασία του αιτήματος.
• Στις 10 Μαρτίου 2021 θα πληρωθούν οι κληρονόμοι 
που θα υποβάλουν οριστικά τα απαιτούμενα έγγραφα 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 28 Φεβρουα-
ρίου 2021. Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία της 28ης 
Φεβρουαρίου είναι ενδεικτική και ότι η ηλεκτρονική 
υπηρεσία θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή δι-
καιολογητικών και μετά την ημερομηνία αυτή, για τις 
περιπτώσεις εκείνες που θα καθυστερήσει η έκδοση 
των αναγκαίων πιστοποιητικών.
• Στις 12 Απριλίου 2021 θα καταβληθούν τα αναδρο-
μικά σε όσους έχουν κληρονομικό δικαίωμα από δια-
θήκη. Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι θα κληθούν 
εντός του Φεβρουαρίου να υποβάλουν επιπλέον στοι-
χεία της διαθήκης, ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία 
του αιτήματος.


