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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2142 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,4,5,6 και 7 
Κάλεσμα συνεργασίας σε όλους για το μεγαλύτερο στοίχημα της 
χώρας - Τι ειπώθηκε στη διαδικτυακή συζήτηση του ΤΕΕ για τον 
Τοπικό Χωρικό Σχεδιασμό - Νέο Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπι-
κών Πολεοδομικών Σχεδίων
- Γίωργος Στασινός: Όλοι μαζί στο Πρόγραμμα ολοκλήρωσης 
του Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
- Νίκος Ταγαράς: Το στοίχημα προς όφελος της κοινωνίας και της 
ανάπτυξης θα κερδηθεί 
- Ευθύμιος Μπακογιάννης: Έως τον Ιούνιο οι πρώτες προκηρύ-
ξεις μελετών για ΤΠΣ
Σελ 8 
Υπήρξε σημαντική συγκέντρωση στον κλάδο των κατασκευών 
- Σε δημόσια διαβούλευση οι απόψεις της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού από την πρώτη φάση της έρευνας
Σελ 9 
Γ. Πατούλης: Ο πολίτης της Αττικής θα προστατευτεί αποτελεσμα-
τικά από τους σεισμούς
Σελ 10 
Ρεκόρ επενδύσεων το 2020 για τον ΑΔΜΗΕ
Σελ 11 
ΕΥΔΑΠ: Πρόγραμμα έργων ύψους 1,1 δισ. Ευρώ
Σελ 12 
Επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επι-
τροπής, Th. Bach στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας
Σελ 13
Υπουργείο Εργασίας: Παράταση έως τις 12 Απριλίου για την 
υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας Απριλίου 
-Αναπροσαρμογή των παραρτημάτων με τους ΚΑΔ
Σελ 14 
Περισσότεροι από 9 στους 10 Έλληνες κάνουν χρήση OTTs 
υπηρεσιών
Σελ 15 
ΓΣΕΕ: Το 40% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν αμείβεται για 
τις υπερωρίες του
Σελ 16 
Ιστορικό ρεκόρ για το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα 
που για πρώτη φορά ξεπέρασε τα 421 μέρη ανά εκατομμύριο
Σελ 17 
Υπερταμείο: Την ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας της 
Διώρυγας της Κορίνθου συζήτησαν οι κ.κ. Π. Παντελίδης και Β. 
Ανδρικόπουλος
Σελ 18
Αυξημένη φορολογία τα επόμενα τρία έτη αναμένουν οι επικεφα-
λής των επιχειρήσεων παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνα της EY
Σελ 19 και 20 
Χρ. Σταϊκούρας στο συνέδριο του Economist: Οι πέντε άξονες 
προτεραιοτήτων που οφείλει να υιοθετήσει η Ελλάδα
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνο-
δικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη 
θαλάσσια οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 3
HILTI: Διαδικτυακά Σεμινάρια για μηχανικούς 
- Σχεδιασμός συνδέσεων χάλυβα-σκυροδέματος σύμφωνα με 
τον Ευρωκώδικα 2.4
- Προηγμένος Σχεδιασμός Πλάκας Έδρασης
Σελ 23, 24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Η ανάγκη συνεργασίας, συμπαράταξης δυνάμεων, αποτε-
λεσματικότητας και επίλυσης προβλημάτων αναδείχθηκε 
ιδιαίτερα στη σημαντική επιστημονική διαδικτυακή συζήτηση 
(webinar) με θέμα «Νέα εποχή για τον τοπικό χωρικό σχεδια-
σμό - Συζήτηση με αφορμή το επικείμενο πρόγραμμα εκπόνη-
σης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων» που διοργάνωσε το ΤΕΕ 
με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ. Αφορμή για 
την εκδήλωση είναι το εξαγγελθέν και ήδη προγραμματιζόμενο 
Ειδικό Πρόγραμμα μαζικής εκπόνησης μελετών των Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) σε όλη τη χώρα, μαζί με τις εξε-
λίξεις στον θεσμό των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ), 
όπως αυτός προδιαγράφεται στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 
4759/2020 για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολε-
οδομικής νομοθεσίας.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός διατύπωσε δημο-
σίως πρόσκληση συνεργασίας σε όλους τους μηχανικούς, στο 
κράτος, στην αυτοδιοίκηση, στους επιστημονικούς και άλλους 
φορείς για συνεργασία προκειμένου να ολοκληρωθεί μέσα σε 
λίγα χρόνια το σύνθετο έργο του πολεοδομικού σχεδιασμού σε 
όλη τη χώρα, που δεν έχει καταφέρει η Πολιτεία να ολοκληρώ-
σει εδώ και 50 χρόνια. Ο Υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς τόνι-
σε ότι η Πολιτεία αναλαμβάνει ένα μεγάλο στοίχημα προς όφε-
λος της κοινωνίας και της ανάπτυξης που θα κερδηθεί, με όλες 
τις δράσεις χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που 
προωθεί το ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με το ΤΕΕ. Ο κ. Ταγαράς ανα-
κοίνωσε τον προϋπολογισμό του προγράμματος, ενώ ο Γενικός 
Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα, το περιεχόμενο 
και την προτεραιοποίηση των μελετών και του συνολικού έρ-
γου. Οι ομιλητές στις εισηγήσεις τους αλλά και οι συμμετέχοντες 
με τις παρεμβάσεις – ερωτήσεις τους, ανέλυσαν τις προκλήσεις 
αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο και 
ο φιλόδοξος προγραμματισμός του ΥΠΕΝ.
-Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σημείωσε με 
έμφαση ότι «επιχειρούμε να ολοκληρώσουμε τον χωροταξικό 

και πολεοδομικό σχεδιασμό, σε χρόνο που ακούγεται μη ρεαλι-
στικός και δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι τώρα», προσθέτοντας ότι 
κάποτε ακόμη και το 1/10 να κατάφερνε η Πολιτεία σε αυτόν 
τον χρόνο των λίγων ετών, θα ήταν με τα παλιότερα δεδομένα, 
μεγάλο επίτευγμα.
- «Ο πήχης είναι πολύ ψηλά και σε συνεργασία με το ΤΕΕ που θα 
«τρέξει» τη διαγωνιστική διαδικασία των Τοπικών Πολεοδομι-
κών Σχεδίων, το στοίχημα προς όφελος της κοινωνίας και της 
ανάπτυξης θα κερδηθεί» τόνισε ο Υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς. 
Ο σχεδιασμός, όπως σημείωσε, αφορά σε μια πρωτόγνωρη 
παρέμβαση, στην εκπόνηση ΤΠΣ για περίπου 800 Δημοτικές 
Ενότητες με την κάλυψη του 80% από τις συνολικά 1.135 Δη-
μοτικές Ενότητες της χώρας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Ανάκαμψης πίστωσης 245 εκατομμυρίων  ευρώ. Ο κύριος Τα-
γαράς επεσήμανε ότι οι προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα 
του Ταμείου τίθενται σε εξαιρετικά αυστηρό πλαίσιο, καθώς οι 
μελέτες για το σύνολο της χώρας θα πρέπει να έχουν αποπλη-
ρωθεί μέχρι το 2025. «Ξεκινά ένας σχεδιασμός του χώρου για 
να μπει αυτό που διαχρονικά ονομάζεται χωροταξικά και πολεο-
δομικά “τάξη”, με τον καθορισμό χρήσεων και όρους δόμησης, 
ώστε ο καθένας εκ των προτέρων και με ασφάλεια να γνωρίζει 
τί επιτρέπεται και τί απαγορεύεται. Πρέπει να περάσουμε πάνω 
από τον πήχη και αυτό θα κάνουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά. 
-Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, και επίκουρος καθηγητής του 
ΕΜΠ, Ευθύμιος Μπακογιάννης στη συνέχεια παρουσίασε 
αναλυτικά το Πρόγραμμα με τις 5 δράσεις – πολεοδομικές με-
λέτες «μείζονος σημασίας», που θα χρηματοδοτηθούν από το 
Ταμείο Ανάκαμψης τονίζοντας ότι θα επιλυθούν προβλήματα 
που αφορούν τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στις δημόσιες 
επενδύσεις σε βασικές υποδομές.  
Αναλυτικά στις σελ 4, 5, 6 και 7 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥζΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
- Γ. Στασινός: Όλοι μαζί στο Πρόγραμμα ολοκλήρωσης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού
- Ν. Ταγαράς: Το στοίχημα προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης θα κερδηθεί
- Ευθύμιος Μπακογιάννης: Έως τον Ιούνιο οι πρώτες προκηρύξεις μελετών για ΤΠΣ



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

Η συνεδριακή εκδήλωση Infocom Security - From Cyber 
Security... to Cyber Resilience  για την Ασφάλεια Πληροφοριών 
και την Προστασία Δεδομένων θα πραγματοποιηθεί στις 21 
με 23 Απριλίου με δυνατότητα δωρεάν online παρακολού-
θησης. Το συνέδριο InfoCom Security, διοργανώνεται από τη 
Smart Press - με πυλώνες τα περιοδικά IT Security Professional 
και InfoCom - αποτελεί την κορυφαία ετήσια εκδήλωση για την 
Ασφάλεια Πληροφοριών στην Ελλάδα και το σημείο αναφοράς 
των εξελίξεων και αποτύπωσης των τάσεων στον συγκεκριμέ-
νο χώρο. Εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.infocomsecurity.gr/11o-infocom-security/forma-eggrafis/

Το 4ο Διεθνές Συνέδριο Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινω-
νία: Μετατοπίσεις στην Ψηφιακή Μάθηση θα πραγματοποι-
ηθεί στις 12-13 Μαΐου 2021. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση το Συνέδριο εστιάζει στον μετα-
σχηματισμό της μάθησης, πράξης και επικοινωνίας, που 
χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες και εντατικοποιήθηκε 
κατά τους τελευταίους μήνες, λόγω και της ραγδαίας εξά-
πλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Η πανδημία 
επέτεινε την αξιοποίηση νέων μορφών, πρακτικών και χώ-
ρων γραμματισμών, αλλά και την υβριδοποίηση παραδο-
σιακών και νέων γραμματισμών. Την ίδια στιγμή, η ευρεία 
μετάβαση σε ψηφιακές πρακτικές μάθησης, ενημέρωσης 
και επικοινωνίας έκανε επιτακτικότερη την ανάγκη κριτικής 
εμπλοκής με κείμενα και πληροφορίες, ενώ άφησε να ανα-

δυθούν ευρύτερες προκλήσεις που συγχρονικά και ιστορικά 
διέπουν την εκπαίδευση και την κοινωνία. Το Συνέδριο έχει 
στόχο να αναπτύξει μια δυναμική πλατφόρμα για τη συζήτη-
ση περιορισμών και προοπτικών στην (ανα)κατασκευή των 
γραμματισμών, της ύπαρξης και μάθησης στη σύγχρονη 
κοινωνία.
Το Συνέδριο έχει τη μορφή θεματικού συνεδρίου με προ-
σκεκλημένες ομιλίες μόνο, από ερευνητές/ερευνήτριες και 
ακαδημαϊκούς από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, με 
έργο σχετικό με την εστίαση ή και τον γενικότερο σκοπό του 
Συνεδρίου. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά ή 
στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία.
https://sites.google.com/e-epimorfosi.ac.cy/4th-literacy-conference-cyprus/home

Tο 12ο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, 
από 23 ως 25 Απριλίου και διοργανώνεται για δεύτερη συ-
νεχόμενη χρονιά από φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης. 
Στόχος του 12ου ΣΦΗΜΜΥ είναι η ενημέρωση σχετικά με τις τε-
χνολογικές εξελίξεις και τις προκλήσεις στην αγορά και η ανταλ-
λαγή γνώσεων και ιδεών των φοιτητών όλων των τμημάτων 
ΗΜΜΥ αλλά και παρεμφερών κλάδων.

Το συνέδριο πλαισιώνεται από καταξιωμένους ομιλητές, πα-
γκοσμίου κύρους που έχουν διαπρέψει στον τομέα τους και επι-
θυμούν να προσφέρουν στην φοιτητική κοινότητα. Επιπλέον, 
δίνεται η ευκαιρία σε φοιτητές να παρουσιάσουν το έργο τους, 
είτε πρόκειται για επίπεδο προπτυχιακής ή διπλωματικής εργα-
σίας, ή ακόμη και διδακτορικής διατριβής. Τέλος, το συνέδριο 
συμπληρώνουν παράλληλα workshops και διαγωνισμοί πάνω 
στα διάφορα πεδία ενδιαφέροντος.
Δωρεάν εγγραφή στην ιστοσελίδα: https://sfhmmy.gr/

11Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
INfocom SecurIty

4Ο ΔΙΕΘΝΕΣ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΗφΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

12Ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ φΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

13 Απριλίου 2021
Συμπόσιο: «Οι δήμοι ως μοχλός 
ανάπτυξης στη μετα-Covid εποχή»

ΚΕΔΕ

16 -17 Απριλίου 2021
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων 
& Τοπογράφων μηχανικών

Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών

4 - 6 Μαΐου 2021
Transport logistic 2021 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχα-

νικό Επιμελητήριο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑφΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη, Χριστίνα Ντζοϊδου

press@central.tee.gr
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https://www.hilti.gr/content/hilti/E4/GR/el/engineering/engineering-services/Webinars.html
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Η ανάγκη συνεργασίας, συμπαράταξης δυνάμεων, 
αποτελεσματικότητας και επίλυσης προβλημάτων 
αναδείχθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική επιστημονι-
κή διαδικτυακή συζήτηση (webinar) με θέμα «Νέα 
εποχή για τον τοπικό χωρικό σχεδιασμό - Συζήτηση 
με αφορμή το επικείμενο πρόγραμμα εκπόνησης το-
πικών πολεοδομικών σχεδίων» που διοργάνωσε το 
ΤΕΕ με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ. 
Αφορμή για την εκδήλωση είναι το εξαγγελθέν και ήδη 
προγραμματιζόμενο Ειδικό Πρόγραμμα μαζικής εκπό-
νησης μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
(ΤΠΣ) σε όλη τη χώρα, μαζί με τις εξελίξεις στον θε-
σμό των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ), όπως 
αυτός προδιαγράφεται στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 
4759/2020 για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής 
και πολεοδομικής νομοθεσίας.
 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός διατύπωσε 
δημοσίως πρόσκληση συνεργασίας σε όλους τους 
μηχανικούς, στο κράτος, στην αυτοδιοίκηση, στους 
επιστημονικούς και άλλους φορείς για συνεργασία 
προκειμένου να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα χρόνια το 
σύνθετο έργο του πολεοδομικού σχεδιασμού σε όλη τη 
χώρα, που δεν έχει καταφέρει η Πολιτεία να ολοκλη-
ρώσει εδώ και 50 χρόνια. Ο Υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος 
Ταγαράς τόνισε ότι η Πολιτεία αναλαμβάνει ένα μεγάλο 
στοίχημα προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυ-
ξης που θα κερδηθεί, με όλες τις δράσεις χωροταξικού 
και πολεοδομικού σχεδιασμού που προωθεί το ΥΠΕΝ, 
σε συνεργασία με το ΤΕΕ. Ο κ. Ταγαράς ανακοίνωσε 
τον προϋπολογισμό του προγράμματος, ενώ ο Γε-
νικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ αναφέρθηκε στο χρονοδιά-
γραμμα, το περιεχόμενο και την προτεραιοποίηση των 
μελετών και του συνολικού έργου. Οι ομιλητές στις 
εισηγήσεις τους αλλά και οι συμμετέχοντες με τις πα-
ρεμβάσεις – ερωτήσεις τους, ανέλυσαν τις προκλήσεις 
αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο θεσμικό 

πλαίσιο και ο φιλόδοξος προγραμματισμός του ΥΠΕΝ.
 
Γ. Στασινός: Όλοι μαζί στο Πρόγραμμα ολοκλή-
ρωσης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σημείωσε με 
έμφαση ότι «επιχειρούμε να ολοκληρώσουμε τον χω-
ροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, σε χρόνο που 
ακούγεται μη ρεαλιστικός και δεν έχει συμβεί ποτέ 
μέχρι τώρα», προσθέτοντας ότι κάποτε ακόμη και το 
1/10 να κατάφερνε η Πολιτεία σε αυτόν τον χρόνο των 
λίγων ετών, θα ήταν με τα παλιότερα δεδομένα, μεγά-
λο επίτευγμα.
«Επιχειρούμε να κάνουμε κάτι όχι μόνο φιλόδοξο αλλά 
υπερφιλόδοξο», γιατί η χώρα έχει μείνει πολύ πίσω, 
πρόσθεσε με νόημα. «Ακόμη και το 50% του στόχου 
να πετύχουμε, θα έχουμε κάνει περισσότερα από όσα 
έγιναν τα τελευταία 50 χρόνια», τόνισε ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ, σημειώνοντας ότι είναι βέβαιος πως θα επιτευχθεί 
το σύνολο των στόχων εγκαίρως.
Ο Γιώργος Στασινός απάντησε στο ερώτημα που του 
θέτουν πολλοί, όπως ανέφερε: γιατί αναλαμβάνει το 
ΤΕΕ το σχέδιο για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού 
σχεδιασμού;  «Γιατί αν δεν συμβάλλουμε όλοι, και το 
ΤΕΕ ως ο επίσημος φορέας των μηχανικών, και όλοι 
οι επιστημονικοί φορείς, όλοι οι δήμοι, και η ΚΕΔΕ, και 
τα αρμόδια Υπουργεία και όσοι συμμετέχουν και τους 
ενδιαφέρει το εγχείρημα και αν δεν βάλουμε τα δυνατά 
μας, αν δεν καταλάβουμε τι πρέπει να γίνει, δεν θα πε-
τύχουμε. Μπαίνουμε μπροστά γιατί είναι προς όφελος 
της κοινωνίας, του κλάδου, των μηχανικών και όλων 
των πολιτών», σημείωσε με έμφαση.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ανέλυσε πως, σύμφωνα με την 
άποψή του, «αν δεν αντιληφθούμε το μέγεθος και αρ-
χίσουμε να ασχολούμαστε γιατί γίνεται το Α και όχι το 
Β, γιατί πήρε την τάδε μελέτη ο ένας και όχι ο άλλος, 
δεν θα έχουμε καταλάβει πραγματικά ούτε το μέγεθος 
του έργου ούτε το τί κάνουμε.»,
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε τη σημασία του έργου και 

κάλεσε όλους «να αποφύγουμε προσφυγές, διαμάχες 
στα δικαστήρια, μέτρα και αντεγκλήσεις, προσθέτο-
ντας πως «το πρόγραμμα έχει δουλειές για όλους», και 
τόνισε ότι «εδώ είμαστε να λύσουμε τα προβλήματα 
που θα παρουσιαστούν». Ο Πρόεδρος του δεσμεύθηκε 
ότι ο ίδιος και το Επιμελητήριο θα προασπίσουν τη δι-
αδικασία από εδώ και πέρα με κάθε τρόπο.
Σύμφωνα με τον Γιώργο Στασινό, το ΤΕΕ έχει πολύ 
καλή συνεργασία με το ΥΠΕΝ. «Ο αρμόδιος υπουργός, 
ο κ. Ταγάρας είναι συνάδελφος μηχανικός, του επαγ-
γέλματος. Ο Γενικός γραμματέας είναι μηχανικός και 
καθηγητής, γνωρίζουν και οι δύο από την εμπειρία 
τους και τις θέσεις που κατείχαν και στο παρελθόν τα 
ζητήματα.»
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ολοκλήρωσε την παρέμβασή του 
με ένα κάλεσμα προς όλους. «Θα προσπαθήσουμε 
όλοι μαζί. Γιατί είναι ο μεγαλύτερος στόχος και το πιο 
δύσκολο έργο που αναλαμβάνεται για τη χώρα, και 
έχουμε όλοι μεγάλη ευθύνη. Να πετύχουμε το τελικό 
αποτέλεσμα: να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός και πολε-
οδομικός σχεδιασμός.»
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έδωσε συγχαρητήρια στην Ειδι-
κή Επιστημονική Επιτροπή Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας & Ανάπτυξης του ΤΕΕ που ανέλαβε την 
πρωτοβουλία για την εκδήλωση.
 
Ν. Ταγαράς: Το στοίχημα προς όφελος της κοι-
νωνίας και της ανάπτυξης θα κερδηθεί
«Ο πήχης είναι πολύ ψηλά και σε συνεργασία με το 
ΤΕΕ που θα «τρέξει» τη διαγωνιστική διαδικασία των 
Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, το στοίχημα προς 
όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης θα κερδηθεί» 
τόνισε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Νίκος Ταγαράς. 
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Συνέχεια από τη σελ. 4

Ο σχεδιασμός, όπως σημείωσε, αφορά σε μια πρωτό-
γνωρη παρέμβαση, στην εκπόνηση ΤΠΣ για περίπου 
800 Δημοτικές Ενότητες με την κάλυψη του 80% από 
τις συνολικά 1.135 Δημοτικές Ενότητες της χώρας, με 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης πίστωσης 
245 εκατομμυρίων  ευρώ. Ο κύριος Ταγαράς επεσή-
μανε ότι οι προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα 
του Ταμείου τίθενται σε εξαιρετικά αυστηρό πλαίσιο, 
καθώς οι μελέτες για το σύνολο της χώρας θα πρέπει 
να έχουν αποπληρωθεί μέχρι το 2025. «Ξεκινά ένας 
σχεδιασμός του χώρου για να μπει αυτό που διαχρονι-
κά ονομάζεται χωροταξικά και πολεοδομικά “τάξη”, με 
τον καθορισμό χρήσεων και όρους δόμησης, ώστε ο 
καθένας εκ των προτέρων και με ασφάλεια να γνωρίζει 
τί επιτρέπεται και τί απαγορεύεται. Πρέπει να περάσου-
με πάνω από τον πήχη και αυτό θα κάνουμε» δήλωσε 
χαρακτηριστικά. 
Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδια-
σμό του Υπουργείου που εξελίσσεται όσον αφορά στην 
οργάνωση του χώρου και έχει ενταχθεί στο πρόγραμ-
μα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και  
συγκεκριμένα στα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, σε εμ-
βληματικές αστικές αναπλάσεις πίστωσης περί τα 200 
εκατ. ευρώ, στις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης 
(ΖΥΣ) -και τη διασύνδεσή τους με την Τράπεζα Γης- 
στην επανα-οριοθέτηση οικισμών και στον χαρακτηρι-
σμό δημοτικών και κοινοχρήστων δρόμων στις εκτός 
σχεδίου περιοχές. Προανήγγειλε δε ότι ειδικά για την 
εκτός σχεδίου δόμηση, το Υπουργείο επεξεργάζεται 
ρυθμίσεις που θα διορθώσουν αστοχίες και ελλείψεις 
που παρατηρούνται στον τελευταίο νόμο 4759/2020. 
Το ζήτημα των αυθαιρέτων και δη όσων ανήκουν στην 
Κατηγορία 5 ήταν ένα άλλο μεγάλο θέμα στο οποίο ο 
κ. Ταγαράς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση. Ο Υφυπουργός 
σημείωσε ότι μελετά λύσεις και διεξόδους καθώς υφί-
στανται πολλά προβλήματα λόγω της μη συνέχισης 
υπαγωγής τακτοποίησης είτε αυθαίρετων κατασκευ-
ών είτε κτιρίων με αυθαίρετες αλλαγές χρήσης. «Εξε-
λίσσουμε λύσεις για τα αυθαίρετα Κατηγορίας 5 και θα 
δώσουμε διεξόδους. Λαμβάνω πολλά μηνύματα από 

αυτοδιοικητικούς που αφορούν σε σχολεία και δημο-
τικά κτήρια που ανήκουν σε αυτήν την Κατηγορία -και 
είναι πολλά στην Ελλάδα. Αλλά και για λόγους ισονομί-
ας, σε σχέση με αυτά τα ακίνητα που είχε επιτραπεί να 
ρυθμιστούν στην Κατηγορία 5-όπως ρυθμίζονται και 
αυτά που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης- οφείλουμε να δώ-
σουμε λύσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Ταγαράς ενημέρωσε επιπλέον τους συμμετέχοντες 
στην εκδήλωση για τον σχεδιασμό του Υπουργείου 
σχετικά με τα Ειδικά Χωρικά Πλαίσια τόσο για τη Βιο-
μηχανία όσο και για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
καθώς και για την πρόσφατη ρύθμιση -σε συνεργα-
σία με το Υπουργείο Πολιτισμού- για τα επικινδύνως 
ετοιμόρροπα κτίρια και για κάθε θέμα όπου υφίσταται  
συναρμοδιότητα), με τη σύσταση διευρυμένης Ειδικής 
Επιτροπής.
Σε μία εφ’ όλης της ύλης παρέμβαση, ο κ. Ταγαράς 
επεσήμανε την άμεση ανάγκη μετάβασης από τη συμ-
βατική στην ψηφιακή εποχή, η οποία όπως τόνισε, ήδη  
βρίσκεται σε εξέλιξη - σε συνεργασία με το ΤΕΕ, τόσο 
στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στην εφαρμογή 
της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, στην ψηφιακή 
ρύθμιση αυθαιρέτων και στο ζήτημα με τους ελεγκτές 
δόμησης, με τελικό στόχο τη διασύνδεση όλων αυτών 
των ηλεκτρονικών συστημάτων που θα διευκολύνουν 
καθοριστικά και με ασφάλεια δικαίου ιδιοκτήτες, μη-
χανικούς και επενδυτές. 
Παράλληλα, ο Υφυπουργός, κατά τη διαδικτυακή εκ-
δήλωση του ΤΕΕ, διατύπωσε την αντίθεσή του στον 
κεντρικό σχεδιασμό θέσπισης μιας ΥΔΟΜ ανά Δήμο, 
αποσαφηνίζοντας ότι είναι υπέρμαχος της ίδρυσης 
ΥΔΟΜ ανά περιφερειακή ενότητα (πρώην νομαρχίες), 
εξαιρουμένων των αστικών κέντρων και λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής χώρας και 
διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύ-
στασης της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία θα 
επιλύσει προβλήματα για μεγάλες επενδύσεις. 
Κλείνοντας την παρέμβασή του,  ο κ. Ταγαράς δεν πα-
ρέλειψε να αναφερθεί στο ζήτημα των δασικών χαρ-
τών κάνοντας λόγο για «εκκρεμότητες, παραλείψεις 
και “πληγές” του παρελθόντος που ο τεχνικός κόσμος 

γνώριζε και δεν αιφνιδιάζεται με τα σημερινά προ-
βλήματα δεκαετιών που ανακύπτουν. Η Κυβέρνηση 
εκφράζει τη βούλησή της να αντιμετωπίσει το  θέμα με 
οριζόντιο τρόπο και σε ό,τι αφορά τον χαρακτήρα και 
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς». 
 
Ευθύμιος Μπακογιάννης: Έως τον Ιούνιο οι 
πρώτες προκηρύξεις μελετών για ΤΠΣ
Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστι-
κού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, και επίκουρος καθηγητής του ΕΜΠ, 
Ευθύμιος Μπακογιάννης στη συνέχεια παρουσίασε 
αναλυτικά το Πρόγραμμα με τις 5 δράσεις – πολεο-
δομικές μελέτες «μείζονος σημασίας», που θα χρημα-
τοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης τονίζοντας ότι 
θα επιλυθούν προβλήματα που αφορούν τόσο στον 
ιδιωτικό τομέα όσο και στις δημόσιες επενδύσεις σε 
βασικές υποδομές. Προς επίρρωσιν χρησιμοποίησε 
ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ζώνες απολιγνι-
τοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 
στην περιοχή της Μεγαλόπολης, στις οποίες, λόγω μη 
θεσμοθέτησης χρήσεων γης, καθυστέρησαν οι διαδι-
κασίες μετάβασης των περιοχών σε ένα νέο μοντέλο 
ανάπτυξης. 
Ειδικότερα, όσον αφορά στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέ-
δια, ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε ότι θα λάβουν χώρα 
4 κύκλοι αναθέσεων για τις περίπου 800 Δημοτικές 
Ενότητες σε όλη την Επικράτεια. Η επιλογή τους βάσει 
προτεραιοποίησης ήδη εξελίσσεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία και λαμβάνει υπόψη 
τα κριτήρια των αιτημάτων, της κήρυξης σε έκτακτη 
ανάγκη, της παλαιότητας υφιστάμενου ΓΠΣ ή της πα-
ντελούς έλλειψης σχεδιασμού, το στάδιο όπου βρίσκο-
νται οι εν εξελίξει μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, αλλά και 
στοιχεία όπως η γειτνίαση ή γεωμορφολογικά χαρα-
κτηριστικά. Όσον αφορά στον χρονικό προγραμματι-
σμό ο Γενικός Γραμματέας επεσήμανε ότι έως τις αρχές 
Ιουνίου θα έχουν βγει οι προκηρύξεις για τις πρώτες 
100 μελέτες ΤΠΣ.

Συνέχεια στη σελ. 6
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Συνέχεια από τη σελ. 5

Αναφορικά με τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) 
ο κ. Μπακογιάννης σημείωσε ότι το Υπουργείο θα 
παρέμβει σε 10 περιοχές που έχουν έντονο αναπτυ-
ξιακό ενδιαφέρον ή σημαντικές ιδιαιτερότητες φυ-
σικού και αστικού περιβάλλοντος. Ήδη, 4 περιοχές 
έχουν ανακοινωθεί όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, 
η Ελαφόνησος και η περιοχή γύρω από το νέο αε-
ροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης.  Συνεχίζοντας ο 
ΓΓ αναφέρθηκε στις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή 
Δόμησης (ΖΥΣ), τη θεσμική προϋπόθεση της ενερ-
γοποίησης της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης. 
Στόχος του Προγράμματος, όπως παρουσιάστηκε 
στην ημερίδα του ΤΕΕ, είναι να συνταχθούν μελέτες 
ΖΥΣ  σε περίπου 600 Δημοτικές Ενότητες. Αντίστοι-
χα, στις αυτοτελείς οριοθετήσεις οικισμών (οικισμοί 
χωρίς όρια ή οικισμοί με ακυρωθέντα όρια από το 
ΣτΕ) στόχος του Προγράμματος είναι να συνταχθούν 
μελέτες για περίπου 170 Δημοτικές Ενότητες και όσον 
αφορά στις αυτοτελείς μελέτες χαρακτηρισμού δημο-
τικών οδών -ζήτημα που άπτεται της εκτός σχεδίου 
δόμησης- στόχος είναι να συνταχθούν ενδεικτικά για 
300 Δημοτικές Ενότητες.
Βάσει των στόχων που έχει θέσει το ΥΠΕΝ, ο χρονικός 
προγραμματισμός των δράσεων περιλαμβάνει εντός 
του 2021 την υπογραφή σύμβασης για το 70% των 
αναθέσεων, το 2022 να έχει ολοκληρωθεί η υπογρα-
φή σύμβασης για το 100% των αναθέσεων, το 2023 
να έχουν ολοκληρωθεί πρωτόκολλα παραλαβής με-
λετών, αξιολόγηση και αποπληρωμή για το 70% των 
αναθέσεων και το 2024 για το 100% των αναθέσεων. 
Ο προγραμματισμός, σημειώθηκε, αφορά την εκπό-
νηση και παραλαβή των μελετών και όχι τη θεσμο-
θέτηση, καθώς ακολούθως η Διοίκηση, με βάση τις 
διαδικασίες, θα γνωμοδοτήσει, θα εγκρίνει και θα 
αποστείλει στο ΣτΕ τα τελικά σχέδια ΠΔ, ώστε να εκ-
δοθούν σε χρόνο που θα επιτρέψουν οι διαδικασίες 
τόσο του ΥΠΕΝ όσο και του ΣτΕ. Όπως αναφέρθηκε, 
ο προγραμματισμός θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά, 
δεδομένου ότι αν οι μελέτες ολοκληρωθούν μετά τις 
προθεσμίες που ορίζονται από το Σχέδιο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας, το κόστος τους θα πρέπει να κα-
λυφθεί τελικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων και όχι από τους πόρους του ΤΑΑ.  «Είναι τόσο 
πολλές οι μελέτες, ώστε για τα επόμενα 4-5 χρόνια η 
μεγάλη πλειονότητα του ανθρώπινου δυναμικού των 
μελετητών της χώρας να απασχοληθεί κατ’ αποκλει-
στικότητα με αυτές» τόνισε ο Ευθύμιος Μπακογιάν-
νης χαρακτηριστικά. 
 
Γεωργία Γιαννακούρου: οι διαφορές με τα 
προηγούμενα καθεστώτα και οι θεσμικές εκ-
κρεμότητες του νέου σχεδιασμού
Τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ 
των νέων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ), 
σύμφωνα με τον πολεοδομικό χωροταξικό νόμο 
4759/2020  και των ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ του νόμου 
2508/1997 παρουσίασε η Γεωργία Γιαννακούρου, 
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος 
στην εκδήλωση του ΤΕΕ.  
Ως πρώτη διαφορά η κα Γιαννακούρου ανέφερε ότι 
για τα νέα ΤΠΣ την πρωτοβουλία κίνησης των διαδι-
κασιών έχει κεντρικά το ΥΠΕΝ είτε ο οικείος Δήμος, 
κατά αντιστοιχία με τις προβλέψεις του Εθνικού 
Προγράμματος Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης του 
νόμου 1337/1983 (νόμος Τρίτση) ενώ για τα ΓΠΣ και 
ΣΧΟΑΠ του νόμου 2508/1997 η πρωτοβουλία κίνη-
σης ανήκε στους Δήμους και τις πρώην Περιφέρειες 
εν συνεχεία Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σχολιάζο-
ντας ότι οι νέες προβλέψεις δίνουν τα πλεονεκτήμα-
τα ενιαίου σχεδιασμού, κατευθύνσεων και οδηγιών 
προς τους μελετητές ενώ λόγω του μεγάλου αριθμού 
μελετών ενδέχεται να υπάρξουν επιβαρύνσεις του δι-
οικητικού μηχανισμού και καθυστερήσεις.
Η καθολική υποχρέωση τα νέα ΤΠΣ να υπαχθούν στις 
διαδικασίες Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
ενώ μεγάλο μέρος των ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ είχαν εξαιρεθεί 
είναι η δεύτερη διαφορά που επισήμανε η ομιλήτρια, 
εξηγώντας ότι αυτό συνεπάγεται διαβούλευση των 
ΤΠΣ με το κοινό, αξιολόγηση των σχολίων και πιθα-
νές τροποποιήσεις τους με βάση τα αποτελέσματα της 
διαβούλευσης.
Η διαδικασία έγκρισης των ΤΠΣ μέσω Προεδρικών 

Διαταγμάτων επισημάνθηκε από την κα Γιαννα-
κούρου ως τρίτη διαφορά, αναφέροντας ότι καθώς 
αφορούν σε πολεοδομικό χωροταξικό σχεδιασμό 
πρώτου επιπέδου, καθορίζοντας χρήσεις γης και 
όρους δόμησης η θεσμοθέτηση των ΤΠΣ μέσω ΠΔ 
αποτελεί τον μόνον θεμιτό συνταγματικά και νομικά 
τρόπο έγκρισης τους, αφού θα υπάρξει προληπτικός 
έλεγχος από το ΣτΕ, ώστε περιοριστούν τα περιθώρια 
εκ των υστέρων προσφυγών και ακυρωτικών απο-
φάσεων ενώ θα συμβάλλει σε καλύτερης ποιότητας 
νομικών ρυθμίσεων. 
Ανέφερε ακόμη  τις θεσμικές προϋποθέσεις, που πρέ-
πει να εκπληρωθούν, ώστε να προχωρήσει ο νέος 
πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός, εντός 
των χρονοδιαγραμμάτων και σύμφωνα με τους 
στόχους που τίθενται, δηλώνοντας ότι: «θα ένοιωθα 
πολύ πιο ασφαλής εάν είχε προηγηθεί πιλοτική εφαρ-
μογή των νέων ΤΠΣ σε 10-15 περιοχές, ώστε να εί-
χαμε ελέγξει και αντιμετωπίσει θέματα, που αφορούν 
στα χρονοδιαγράμματα, τις διοικητικές επιβαρύνσεις 
και τις πιθανές νομοθετικές προσαρμογές».
Σχετικά με τις θεσμικές εκκρεμότητες η κα Γιαννα-
κούρου είπε ότι αυτές αφορούν στην έκδοση κανο-
νιστικών πράξεων και αποφάσεων, που προβλέπει ο  
πολεοδομικός χωροταξικός νόμος 4759/2020, όπως 
η έγκριση των προδιαγραφών των μελετών των ΤΠΣ 
και των σχετικών σταθεροτύπων, τον κανονισμό 
αμοιβών μελετητών,  την έκδοση του Προεδρικού 
Διατάγματος για το Μητρώο Αξιολογητών με τα 
σχετικά προσόντα τις αμοιβές και τα ασυμβίβαστα , 
όπως επίσης την έκδοση ΠΔ για την αναδιάρθρωση 
των κατηγοριών χρήσεων γης. 
Σχετικά με τις χρήσεις γης η ομιλήτρια σημείωσε ότι 
οι προβλεπόμενες στο ΠΔ 59/18 που είναι πολλές και 
αναλυτικές προσιδιάζουν στο δεύτερο - ρυθμιστικό 
και όχι πρώτο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδια-
σμού, προτείνοντας ομαδοποίηση χρήσεων σε με-
γαλύτερες κατηγορίες, όπως πχ για τις βιομηχανίες 
χρήσεις σε μία ενιαία χρήση μεταποίησης.

Συνέχεια στη σελ. 7

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Τι ειπώθηκε στη διαδικτυακή συζήτηση του ΤΕΕ για τον Τοπικό Χωρικό Σχεδιασμό – Νέο Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων
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Συνέχεια από τη σελ. 6

Η κ Γιαννακούρου πρότεινε ακόμη να υπάρξουν συ-
γκεκριμένες προβλέψεις εναρμόνισης των νέων ΤΠΣ 
με τον υπερκείμενο Περιφερειακό και Εθνικό Χωρο-
ταξικό Σχεδιασμό.

Λάμπρος Κίσσας: «μία νέα θεσμική πραγμα-
τικότητα και μία δημιουργική πρόκληση για 
όλους»
Στην ανάγκη, ενόψει του προγράμματος εκπόνησης 
των νέων ΤΠΣ  να διαμορφωθεί μία νέα πολιτική 
αντίληψη για τον αστικό πολεοδομικό σχεδιασμό, 
προκειμένου να υπάρξει κοινή προσέγγιση και συνα-
ντίληψη όλων των εμπλεκόμενων για το μέλλον των 
ελληνικών πόλεων αναφέρθηκε ο  Λάμπρος Κίσσας, 
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, ως Εκπρόσωπος του Συλλόγου 
Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ζήτησε επίσης η πλειάδα 
των νομοθετικών ρυθμίσεων και αποφάσεων που 
εκκρεμούν και όλα τα νέα δεδομένα για την εκπόνη-
ση των ΤΠΣ, να ετοιμαστούν έγκαιρα και να τεθούν 
σε διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν τυχόν προσαρ-
μογές και βελτιώσεις και να εμπεδωθεί εμπιστοσύνη. 
Η έγκαιρη διαμόρφωση και παρουσίαση των νέων 
αποφάσεων, όπως είπε  θα συμβάλλει και στην διά-
λυση μίας σύγχυσης που υπάρχει μέχρι τώρα στους 
κόλπους των μελετητών και του τεχνικού κόσμου. 
Ο κ Κίσσας, αναφερόμενος από την πλευρά των μελε-
τητών και της δημόσιας διοίκησης στις επιχειρούμε-
νες θεσμικές αναμορφώσεις και το πρόγραμμα εκπό-
νησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων μίλησε «για 
μία νέα θεσμική πραγματικότητα και μία δημιουργι-
κή πρόκληση για όλους». Έδωσε έμφαση στην ανα-
ζήτηση του βέλτιστου μοντέλου αστικής ανάπτυξης, 
που θα πρέπει να ακολουθηθεί, θέτοντας προβλημα-
τισμό, με σημείο αναφοράς «τη διατήρηση ή όχι του 
μοντέλου της συμπαγούς πόλης». Σχετικά σημείωσε 
ότι πρέπει να αξιολογηθούν τα αστικά μοντέλα και η 
νέα πολεοδομική πολιτική να προσαρμοστεί εγκαί-
ρως στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται και στις 
μελλοντικές εξελίξεις, αναφορικά με την πυκνότητα 
της δόμησης στις ίδιες τις πόλεις, την ανάπτυξη των 

δικτύων, τις νέες πολιτικές για την ενέργεια και την 
εξοικονόμησή της, την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, τις μετακινήσεις αλλά και τις κοινωνικές αλ-
λαγές που συντελούνται. 
Ο κ Κίσσας σημείωσε ότι για την υλοποίηση του νέου 
πολεοδομικού σχεδιασμού και την εκπόνηση των 
ΤΠΣ σημαντικές προϋποθέσεις είναι να υπάρξουν κα-
νόνες αξιοπιστίας και να είναι  αδιάβλητο το σύστη-
μα, ώστε οι μελετητές να πάρουν την υπόθεση στα 
χέρια τους. Σε αυτή την κατεύθυνση επισήμανε ότι 
θα συμβάλλει η αποσαφήνιση της πολεοδομικής και 
χωροταξικής νομοθεσίας, με ενιαίους και καθαρούς 
κανόνες, όπως για την εκτός σχεδίου δόμηση, με τις 
αναγκαίες διορθώσεις ώστε να μην υπάρχουν αδικί-
ες, τους οικισμούς, οι οποίοι δεν διέπονται όλοι από 
το ίδιο καθεστώς, την αναγνώριση οδών ανά κατη-
γορία, με κριτήρια, τα οποία θα καθορίζουν τη σχέση 
του υφιστάμενου καθεστώτος με τις νέες αναγνωρί-
σεις οδών. Ζήτησε επίσης να εξεταστεί το καθεστώς 
απαλλοτριώσεων για κοινόχρηστους χώρους, ώστε 
ο κάθε μελετητής να έχει ασφάλεια σχεδιασμού, ενό-
ψει της εκπόνησης των νέων ΤΠΣ. Ανέφερε σχετικά 
ότι για την άρση της απαλλοτρίωσης θα πρέπει να 
είναι προϋπόθεση η αίτηση του ιδιοκτήτη «αλλιώς 
το σύνολο των οικοπέδων που προορίζονται για κοι-
νόχρηστοι χώροι θα βρεθεί σε καθεστώς άρσης της 
απαλλοτρίωσης». 
Την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος και να στελεχωθεί 
με εξειδικευμένο προσωπικό ο μηχανισμός της δημό-
σιας διοίκησης τόνισε επίσης ο ομιλητής,  όπως επί-
σης το σύνολο του υλικού που θα δημιουργηθεί από 
την πρόοδο του νέου πολεοδομικού και τα σχετικά 
αρχεία να γίνουν κτήμα της δημόσιας διοίκησης, για 
να είναι σε θέση να παρακολουθήσει την ολοκλήρω-
ση του και να συμβάλλει στις μελλοντικές εξελίξεις. 
Ο κ Κίσσας σχετικά με τις χρήσεις γης τόνισε επίσης 
την ανάγκη το ΥΠΕΝ να αναλάβει κεντρική πρωτο-
βουλία οδηγιών για την αντιστοίχιση από παλαιό-
τερα καθεστώτα στα καινούργια, σχολιάζοντας πως 
σήμερα συμβαίνει οι ΥΔΟΜ να καταλήγουν σε διαφο-
ρετικές αντιστοιχίσεις των παλαιών με τις νέες κατη-
γορίες χρήσεων γης, τονίζοντας ότι στόχος πρέπει να 
είναι «ίδιες λύσεις για τα ίδια προβλήματα παντού». 

Αναστασία Τασοπούλου: ο πολεοδομικός 
χωροταξικός σχεδιασμός στις εμβληματικές 
επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης
Η Αναστασία Τασοπούλου, Δρ. Μηχανικός Χωρο-
ταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Επιμελήτρια ΕΕΕ ΜΧΠΑ ΤΕΕ, που είχε την ευθύνη του 
κεντρικού συντονισμού της εκδήλωσης σε παρέμ-
βαση της υπογράμμισε ότι ο νέος πολεοδομικός και 
χωροταξικός σχεδιασμός έχει εξασφαλισμένη χρημα-
τοδότηση, καθώς έχει ενταχθεί μεταξύ των εμβλη-
ματικών επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Σημείωσε ότι το πρόγραμμα 
των νέων ΤΠΣ είναι μεγάλης εμβέλειας και αφορά 
στην κάλυψη του συνόλου των περιοχών της χώρας, 
επιχειρεί καινοτομίες και απαιτεί ισχυρούς μηχανι-
σμούς παρακολούθησης και οργανωτικές πρόνοιες, 
ώστε να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος 
της 5ετίας και να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανά-
καμψη και την ανάπτυξη της χώρας μας.    
Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη διαδι-
κτυακή συζήτηση στο κανάλι της Αίθουσας Εκδηλώ-
σεων του ΤΕΕ στο youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=y6aX4630woI
Τη διαδικτυακή συζήτηση παρακολούθησαν ζωντα-
νά περισσότεροι από 450 μηχανικοί και ενδιαφερό-
μενοι (ελεύθεροι επαγγελματίες και στελέχη εταιρει-
ών, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, εκλεγμένοι σε 
όργανα κλπ) μέσω της πλατφόρμας zoom και ακόμη 
170 άτομα μέσω youtube, ενώ ήδη, μέσα σε λιγότε-
ρες από 24 ώρες, τη μαγνητοσκόπηση της εκδήλω-
σης έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 1100 
ακόμη ενδιαφερόμενοι, γεγονός που αποδεικνύει το 
μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ολοκλήρωσης 
του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας. 
Ο Υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς, ο οποίος πα-
ρακολούθησε ολόκληρη τη συζήτηση και κράτησε 
πολλές σημειώσεις, δεσμεύθηκε ότι η συζήτηση 
των εμπλεκομένων με το ΥΠΕΝ τόσο για το ζήτημα 
του πολεοδομικού σχεδιασμού όσο και για τα άλλα 
εκκρεμή ζητήματα πολεοδομίας και χωροταξίας θα 
συνεχιστεί και με επόμενες εκδηλώσεις, τόσο από το 
Υπουργείο όσο και σε συνεργασία με το ΤΕΕ.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Τι ειπώθηκε στη διαδικτυακή συζήτηση του ΤΕΕ για τον Τοπικό Χωρικό Σχεδιασμό – Νέο Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων
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Στον κλάδο των κατασκευών δεν υπάρχουν συνθήκες απο-
τελεσματικού ανταγωνισμού διαπίστωσε, στην πρώτη φάση 
της έρευνάς της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και θέτει τις από-
ψεις της σε δημόσια διαβούλευση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Τις προκαταρτικές απόψεις της αναφορικά με τις συνθήκες 
ανταγωνισμού στον κλάδο των κατασκευών δημοσίευσε 
χθες η Επιτροπή Ανταγωνισμού και καλεί κάθε ενδιαφερόμε-
νο να συνεισφέρει στη δημόσια διαβούλευση.
Η επιτροπή, σε ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι στις 8 Ιανουα-
ρίου 2021, έχοντας υπόψη το άρθρο 11 Ν. 3959/2011 για κα-
νονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας, αποφάσισε 
αυτεπαγγέλτως την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας στον 
κλάδο των κατασκευών και προσθέτει ότι «στην πρώτη φάση 
της έρευνάς της διαπίστωσε ότι στον κλάδο των κατασκευών 
δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
ότι τα άρθρα 1, 2 και 5 μέχρι 10 Ν. 3959/2011 δεν επαρκούν 
για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνι-
σμού». 
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε σημαντική συγκέ-
ντρωση του κλάδου των κατασκευών τη τελευταία δεκαετία 
με αύξηση των φραγμών εισόδου σε ορισμένες από τις επί 
μέρους αγορές. Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι η κοινή οριζόντια 
συμμετοχή συγκεκριμένου fund στις δύο μεγαλύτερες κατα-

σκευαστικές εταιρείες, δύναται να οδηγήσει στις ακόλουθες 
θεωρίες βλάβης:
* Μη συντονισμένα μονομερή αποτελέσματα μείωσης ή με-
τριασμού των κινήτρων για ανταγωνισμό
* Συντονισμένα αποτελέσματα εναρμονισμένης συμπεριφο-
ράς
Επίσης, λοιπά ζητήματα που εντοπίστηκαν εκ του νομοθετι-
κού πλαισίου, λαμβανομένων υπόψη και των προβληματι-
σμών που εξέφρασαν εταιρείες του κλάδου για τις επιπτώσεις 
τους στις ανταγωνιστικές συνθήκες και την προκαταρτική 
έρευνα της υπηρεσίας είναι : 
* Το θέμα της ρύθμισης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφο-
ρών, 
* Το ζήτημα της επαναφοράς του θεσμού της κατασκευαστι-
κής κοινοπραξίας μετά την επιλογή αναδόχου του έργου,
* Τις αλλαγές στα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων, 
* Ο τρόπος οργάνωσης και ιδίως τα κριτήρια κατάταξης του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε),
* H εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των ΣΔΙΤ και των παρα-
χωρήσεων χωρίς προηγούμενη συστηματική ανάλυση των 
(πιθανών) επιπτώσεών τους στον ανταγωνισμό.
Το κείμενο των απόψεων της επιτροπής για δημόσια διαβού-

λευση παρατίθεται ολόκληρο στην ηλεκτρονική σελίδα της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Στη δημόσια διαβούλευση μπορεί να λάβει μέρος οποιο-
δήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από την επίκληση έννομου 
συμφέροντος. Η κατάθεση των απόψεων νομικού προσώ-
που που συμμετέχει στη διαβούλευση γίνεται από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του. 
«Όλες οι παρατηρήσεις και οι απόψεις όσων ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και να γνωστοποιήσουν 
τυχόν στοιχεία που διαθέτουν και τα οποία είναι χρήσιμα για 
τη διαμόρφωση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
είναι ευπρόσδεκτες» όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της 
επιτροπής. 
Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι από 8 Απριλίου 2021 έως 
και 7 Μαίου 2021. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρή-
σεις τους γραπτώς και επώνυμα ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσι-
μη μορφή) στη διεύθυνση competition@epant.gr μέχρι και 
την 07-05-2021.
Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε απαντήσεις πέραν της καταλη-
κτικής ημερομηνίας ή τροποποιήσεις απαντήσεων στη δημό-
σια διαβούλευση δεν θα γίνονται δεκτές. 

Τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής κι Εμπορίου 
της Βουλής, ενημέρωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο Υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής σχετι-
κά με τις εργασίες ολοκλήρωσης της υποδομής και των κτη-
ριακών εγκαταστάσεων της νέας διπλής Σιδηροδρομικής 
Γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέα - Δομοκός.
Συγκεκριμένα, ο κ. Καραμανλής ενημέρωσε τα μέλη της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής για την υπογραφή της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης της σιδηροδρομικής γραμμής 
Τιθορέα – Δομοκός που αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες 
ολοκλήρωσης της υποδομής και των κτιριακών εγκατα-
στάσεων, καθώς και την κατασκευή της επιδομής, των 
Ηλεκτρο-Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, της σηματοδό-
τησης, των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτροκίνησης.
Στον διεθνή διαγωνισμό μειοδότρια αναδείχθηκε η Κοινο-
πραξία του Άκτωρα – της J&P ΑΒΑΞ και της ΤΕΡΝΑ και η 
προβλεπόμενη σύμβαση υπεγράφη στις 18-12-2013.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο έργο, αποτελείται από δύο 
τμήματα. Το πρώτο μεταξύ των Σιδηροδρομικών Σταθμών 
Τιθορέας και Λιανοκλαδίου μήκους 54 χιλιομέτρων και το 
δεύτερο μεταξύ των Σταθμών Λιανοκλαδίου και Δομοκού 
μήκους 52 χιλιομέτρων. Κατά μήκος αυτής της γραμμής συ-
ναντώνται: πέντε Σιδηροδρομικοί Σταθμοί στους οικισμούς 
Τιθορέας, Μώλου, Λιανοκλαδίου, Άγιου Στεφάνου (περιοχή 
Ξυνιάδας) και Δομοκού, δύο Σιδηροδρομικές Στάσεις στις 
Αγγείες και τον οικισμό Θαυμακού, και δύο δίδυμες σήραγ-
γες Καλλιδρόμου και Όθρυος.
Οι κατηγορίες συμπληρωματικών έργων αφορούν:
Την αντιπλημμυρική θωράκιση της γραμμής, η οποία κρί-
νεται ακόμη πιο επιτακτική μετά και το φαινόμενο του Ιανού, 
που προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο κομμάτι της γραμμής 
από το Λιανοκλάδι μέχρι τη σήραγγα Όθρυς.
Την υποχρεωτική εφαρμογή των νέων τεχνικών προδια-
γραφών διαλειτουργικότητας και

Την υποχρεωτική εφαρμογή νέων προδιαγραφών του 
ΑΔΜΗΕ για τους σταθμούς τις ηλεκτροκίνησης.
«Αναγνωρίζουμε τη σημασία του σιδηρόδρομου κι επεν-
δύουμε στην ανάπτυξή του, τόσο μέσα από την υλοποίηση 
ενός ολοκληρωμένου πακέτου έργων συνολικού προϋπο-
λογισμού 4 δισ. ευρώ στα επόμενα χρόνια, όσο και μέσα 
από το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, που 
ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός» δήλωσε ο κ. Καραμανλής.
 Η αναβάθμιση των υποδομών είναι κομβικής σημασίας.
«Σε αυτήν την εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, τόσο για την οικο-
νομία όσο και για τη χώρα, η αναβάθμιση των υποδομών 
που θα διευκολύνουν τις μεταφορές αγαθών και ανθρώ-
πων είναι κομβικής σημασίας» τόνισε ο κ. Καραμανλής 
υπογραμμίζοντας ότι «κάνουμε μία πολύ μεγάλη προσπά-
θεια να αναπτύξουμε ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, 
φιλικό προς το περιβάλλον που συμβάλλει στην ανάπτυξη 
και δημιουργεί θέσεις εργασίας».

ΥΠΗΡΞΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Σε δημόσια διαβούλευση οι απόψεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού από την πρώτη φάση της έρευνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ
Σημεία της ομιλίας του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 
της Βουλής
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Η Αττική σύντομα θα έχει καταστεί απολύτως σύγχρονη, 
εξοπλισμένη και άρτια οργανωμένη για τη διάσωση των 
πολιτών της, τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, 
ανοίγοντας τις εργασίες του διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα 
«Σεισμός και Προστασία σε χώρους εργασίας της Περιφέρειας 
και των δήμων της Ανατολικής Αττικής».
Το σεμινάριο –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- συνδιοργανώθη-
κε από την Περιφέρεια Αττικής και τον ΟΑΣΠ (Οργανισμός 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας) με τη συμμετοχή 
εργαζομένων της ΠΕ και των δήμων Αν. Αττικής, υπό τον 
συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη Θανάση Αυγερινού, ο 

οποίος στην εισήγηση του επεσήμανε την αναγκαιότητα προ-
ληπτικών ενεργειών καθώς και της εκπαίδευσης των εργα-
ζομένων και των πολιτών επί του θέματος, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Ε. Λέκκας σε όλη τη διάρκεια του σε-
μιναρίου έκανε σημαντικές παρεμβάσεις και επισημάνσεις και 
ολοκλήρωσε με την προτροπή να επαναλαμβάνονται συχνά 
παρόμοιες δράσεις. Βασική ομιλήτρια ήταν η καθ. Ασημίνα 
Κούρου Ασημίνα, αν. προϊσταμένη της διεύθυνσης Κοινωνι-
κής Αντισεισμικής ‘Αμυνας του ΟΑΣΠ.
Από την πλευρά του ο κ. Πατούλης χαρακτήρισε ζήτημα κρί-

σιμης σημασίας την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των 
εργαζομένων στους χώρους εργασίας, από τους σεισμούς, 
όπως και την «ετοιμότητα κάθε πολίτη να είναι εκπαιδευμέ-
νος και κατάλληλα εξοπλισμένος για την επιβίωση όταν μια 
φυσική καταστροφή συμβεί». Ως κύριο μέλημα πέρα από τη 
διαρκή ενημέρωση των πολιτών, σημείωσε ότι είναι η εφαρ-
μογή των έξυπνων συστημάτων και των νέων τεχνολογιών 
που έχει στη διάθεση της πλέον η επιστήμη για να καταστεί 
ανθεκτική η Αττική και θα προστατευτεί αποτελεσματικά ο 
πολίτης».  

Απαντήσεις σε δημοσιεύματα και ερωτήματα που προέκυψαν 
για την διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την διάρκεια του 
διαγωνισμού για την προμήθεια selftest δίνει μέσω ανακοί-
νωσής της η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συ-
γκεκριμένα τονίζει σύμφωνα με το ΑΠΕ: 
«Η κυβέρνηση έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη δημόσια 
υγεία, προχώρησε με ταχύτητα, αλλά και πλήρη διαφάνεια, 
στη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
selftest, που θα επιτρέψουν να ανοίξει με ασφάλεια σειρά 
δραστηριοτήτων. Σε όλη τη διαδικασία τηρήθηκαν πλήρως 
οι κανόνες νομιμότητας. Προκειμένου λοιπόν να απαντήσου-
με σε ερωτήματα αλλά και σε σενάρια που αναπτύσσονται, 
παραθέτουμε με πλήρη στοιχεία τη διαδικασία που ακολου-
θήθηκε:
1. Με την υπ’ αριθ. 11879/24-03-2021 Πρόσκληση Εκδή-
λωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, προκηρύχθηκε ανοικτή πρόσκληση σε ενδιαφε-
ρόμενους οικονομικούς φορείς για την επείγουσα προμήθεια 
έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστι-
κών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώ-
πιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την 
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, συνολικής εκτιμώμενης 
αξίας σαράντα εκατομμυρίων Ευρώ (40.000.000,00 ευρώ), 
συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
2. Στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία αναπτύχθηκε ισχυ-

ρος ανταγωνισμός με τη συμμετοχή τριάντα ενός (31) οικονο-
μικών φορέων και με γνωμοδότηση της Επιτροπής Τεχνικής 
Αξιολόγησης Προσφορών και Ποιοτικής Παραλαβής (που 
απαρτίζεται από δύο αναπληρώτριες καθηγήτριες Ιατρικής 
Μικροβιολογίας και έναν επίκουρο καθηγητή Μοριακής Μι-
κροβιολογίας & Ιολογίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της 
χώρας) κρίθηκαν αποδεκτές οι τεχνικές προσφορές πέντε (5) 
εξ’ αυτών, καθώς πληρούνταν οι τεχνικές απαιτήσεις της εν 
λόγω πρόσκλησης και ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδο-
χοι. Ως εκ τούτου, απεστάλησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για 
τον προβλεπόμενο προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της διαδι-
κασίας και των σχεδίων των πέντε (5) συμβάσεων, συνολικής 
αξίας τριάντα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων 
ευρώ (30.155.000,00 ευρώ) για την προμήθεια συνολικά 
εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (9.400.000) τε-
μαχίων ταχέων διαγνωστικών του κορωνοϊού SARS-CoV-2 
τεστ με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγχου-αυτοδι-
άγνωσης).
3. Με την υπ’ αριθ. 109/2021 Πράξη ΣΤ’ Κλιμακίου, το Ελε-
γκτικό Συνέδριο αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή 
των ελεγχόμενων πέντε (5) σχεδίων σύμβασης για την προ-
μήθεια συνολικά εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων 
(9.400.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών του κορωνοϊού 
SARS-CoV-2 τεστ με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγ-
χου-αυτοδιάγνωσης).
4. Η εταιρεία με την επωνυμία «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙ-
ΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 

«SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE», με την οποία συνάφθηκε η 
υπ’ αριθ. 80/2021 Σύμβαση, συμμετείχε με το προϊόν: SARS-
CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold), της κατασκευ-
άστριας εταιρείας JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd, 
όπως και άλλοι τρεις ανάδοχοι, και φέρει πιστοποιητικό CE-
IVD με βάση την Οδηγία 98/79/ΕΚ και πληροί τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης.
5. Η διαδικασία διενεργήθηκε με βάση την ισχύουσα νομοθε-
σία, ήτοι, κατατέθηκε η απαιτούμενη από το ν. 4412/2016 εγ-
γυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και υπογράφηκε η σχετική 
σύμβαση. Από την ως άνω διαδικασία δεν προέκυψε οιοδή-
ποτε κώλυμα, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 
109/2021 Πράξη ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δι-
καίωμα επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περί-
πτωση μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε εκ των συμβατικών 
υποχρεώσεων των αναδόχων της εν λόγω διαδικασίας. Και 
αν δεν τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις οι κυρώσεις αυ-
τές θα επιβληθούν ακριβώς όπως προβλέπονται».
Παράλληλα σημειώνει: «Η όλη διαδικασία διέπεται από το 
Εθνικό και το Ενωσιακό Δίκαιο και δεν επιτρέπονται παρεκκλί-
σεις. Η εργώδης προσπάθεια για την προμήθεια των selftest 
υλοποιήθηκε με πλήρη διαφάνεια και με απαρέγκλιτη τήρηση 
όλων των κανόνων νομιμότητας. Ο έλεγχος είναι πάντα ευ-
πρόσδεκτος και απαραίτητος. Πάντα όμως με στοιχεία και επί 
πραγματικών δεδομένων». 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΓΠΠ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ SeLfteStS



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

Ρεκόρ επενδύσεων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σημείωσε 
πέρυσι ο ΑΔΜΗΕ ο οποίος έκλεισε το 2020 με λειτουργικά κέρ-
δη (EBITDA) ύψους 202,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,7% 
σε σχέση με το 2019, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες, 
οι επενδύσεις ανήλθαν στα 456,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες 
κατά 83% σε ετήσια βάση. Στις επενδύσεις του 2020 έχουν 
συνεισφέρει κυρίως η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου 
(158,6 εκατ. ευρώ), η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (113,9 
εκατ. ευρώ), οι φάσεις Β΄ και Γ΄ Κυκλάδων (68,6 εκατ. ευρώ), 
καθώς και η επέκταση του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόν-
νησο (31 εκατ. ευρώ). 
 Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ το 2020 ανήλ-
θαν σε 286,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14,8% ένα-
ντι 249,8 εκατ. ευρώ το 2019. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη 
στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 84,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 19,6% έναντι 105,6 εκατ. το 2019, ενώ τα συγκρίσιμα 
καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 81,1 εκατ. ευρώ, έναντι 
78,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση 
3,1%. 

 Ο ΑΔΜΗΕ θα διανείμει το 2021 μέρισμα ίσο με το 50% των 
καθαρών κερδών του, δηλαδή 42,07 εκατ. ευρώ. Η ΑΔΜΗΕ 
Συμμετοχών διένειμε τον Μάιο 2020 το μέγιστο προμέρισμα 
που προβλέπεται από την νομοθεσία για την οικονομική χρή-
ση του 2020. Η Διοίκηση θα προτείνει την διανομή του ενα-
πομείναντος ποσού το οποίο ανέρχεται σε ή 0,018 ευρώ ανά 
μετοχή καθώς και τη διανομή προμερίσματος 0,085 ευρώ 
ανά μετοχή το 2021, ώστε η συνολική προτεινόμενη καταβο-
λή προς τους μετόχους να ανέλθει στα 0,103 ευρώ ανά μετοχή 
το τρέχον έτος. 
 Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος 
Μανουσάκης, δήλωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα του 
έτους 2020: 
 «Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική και 
την οικονομική ευρωστία του και το 2020, παρά τις αντιξοό-
τητες που επέφερε η πανδημική κρίση. Οι επενδύσεις ανήλθαν 
στα 456 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 82% σε σύγκριση με το 
2019 το οποίο ήταν επίσης έτος-ρεκόρ. Ο ΑΔΜΗΕ επιταχύνει 
σημαντικά το επενδυτικό πλάνο του προκειμένου να αντα-
πεξέλθει στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και να 

εκπληρώσει τον ρόλο του ως φορέα πράσινης ανάπτυξης». 
 Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ιωάν-
νης Καράμπελας, δήλωσε: «Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συνεχίζει 
με την ίδια συνέπεια την πορεία της, που συνοψίζεται στην 
συμμόρφωση με τον νέο νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνη-
σης, την ανθεκτικότητα της μετοχής μας παρά τις προκλήσεις 
που έφερε στο Χρηματιστήριο η πανδημία του κορωνοϊού 
το 2020 και στην συνέχιση της ανταποδοτικής μερισματικής 
πολιτικής που ανταμείβει τους μετόχους μας. 
 Οι προσπάθειες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αποσκοπούν στην 
αρωγή τού έργου της συγγενούς εταιρείας για την θωράκιση 
τής ενεργειακής ασφάλειας στην χώρα μας και την ενίσχυση 
τής ανταγωνιστικότητας τής αγοράς ενέργειας. 
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών τονίζει τέλος την περιβαλλοντική δι-
άσταση τού έργου τού Ομίλου ΑΔΜΗΕ, με τα οφέλη που θα 
φέρει η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και η 
αύξηση τής διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της 
χώρας μας». 

Το έργο της υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΗ ξεκί-
νησε χθες στον Δήμο Μαραθώνα-Νέας Μάκρης, σύμφω-
να με το ΑΠΕ. Οι εργασίες έχουν ως αφετηρία την πλατεία 
της Νέας Μάκρης και σταδιακά θα απλωθούν σε όλες 
τις περιοχές, καθώς τα υπόγεια δίκτυα έχουν σημαντικά 
πλεονεκτήματα, όπως ασφάλεια, αντοχή, αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής και ωφέλεια του περιβάλλοντος, ενώ 
αποτελούν πλέον και μέσο πυροπροστασίας για μια τόσο 

ευάλωτη περιοχή, που έχει υποφέρει κατά το παρελθόν 
από πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες. 
 Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και για την υπογειο-
ποίησή τους στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κοινό-
τητας Βαρνάβα και πιο συγκεκριμένα από την πλατεία έως 
τον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. 
 Στο μεταξύ, η δημοτική Αρχή παρέλαβε την ολοκληρωμέ-
νη αρχιτεκτονική μελέτη, για την κατασκευή του αύλειου 

χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Νέας Μάκρης, το 
οποίο κατεδαφίστηκε πρόσφατα. Το έργο εντάσσεται στο 
πλαίσιο του προγράμματος για την αναμόρφωση όλων 
των σχολικών μονάδων του Δήμου και ο αρχιτεκτονικός 
σχεδιασμός είναι δωρεά κατοίκου της Νέας Μάκρης, η 
οποία είναι αρχιτέκτονας και παράλληλα γραμματέας του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου 
σχολείου. 

Κατόπιν της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 
του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, του 
ΟΑΕΔ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δρομολογείται 
η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της πρώην «Βαμβα-
κουργίας Βόλου» σε ακίνητο ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ, στην πε-
ριοχή της Νέας Ιωνίας Βόλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Το ακίνητο, συνολικής επιφανείας 88,5 στρεμμάτων, με 
οικοδομημένο βιομηχανικό κτιριακό συγκρότημα της 
μεταπολεμικής περιόδου, δομημένης επιφάνειας 52.500 
τμ, παραχωρήθηκε χωρίς αντάλλαγμα στο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας για 99 έτη για την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών του πανεπιστημίου, την ανάπλαση, ανάπτυξη 
και αξιοποίηση του χώρου, την ανάπτυξη και προστασία 

της ευρύτερης περιοχής, καθώς και για την εξυπηρέτηση 
εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωφελών 
σκοπών.
Ο σχεδιασμός του χώρου περιλαμβάνει κτίρια αποκλει-
στικής χρήσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως φοι-
τητικές εστίες και λέσχη, κοινωνική εκπαιδευτική στέγη, 
πολυχώρος αναψυχής και πολιτισμού, αλλά και κτίρια 
αποκλειστικής χρήσης του ΟΑΕΔ, όπως ΚΕΚ ΑμΕΑ, Επαγ-
γελματική Σχολή Μαθητείας ΟΑΕΔ και Βρεφονηπιακός 
Σταθμός, καθώς και κτίρια για κοινές δράσεις, όπως κόμ-
βος επιχειρηματικότητας και συμβουλευτικής.
 Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα αναλάβει τον σχεδιασμό 
και την κατασκευή του έργου εντός πέντε ετών, καθώς 

και το κόστος λειτουργίας του συγκροτήματος, ενώ η 
χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με την Απόφα-
ση 48/13.02.2020 της Κοινής Διυπουργικής Επιτροπής 
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για τον ΟΑΕΔ, 
η σύμπραξη αποτελεί ένα πρότυπο εγχείρημα αξιοποίη-
σης της ακίνητης περιουσίας του, χωρίς οικονομική επι-
βάρυνση, με την ανάπτυξη και απόκτηση νέων κτιριακών 
υποδομών, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την 
ενίσχυση των δράσεων και προγραμμάτων του Οργανι-
σμού προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

ΡΕΚΟΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΟΑΕΔ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Για την αξιοποίηση, μέσω ΣΔΙΤ, της πρώην «Βαμβακουργίας Βόλου» ιδιοκτησίας του Οργανισμού
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Μεγάλο πρόγραμμα έργων της ΕΥΔΑΠ, ύψους 1,1 δισ. ευρώ, 
στοχευμένο στην Ανατολική Αττική και τον εκσυγχρονισμό 
του δικτύου αλλά και καλά οικονομικά στοιχεία για την εται-
ρεία παρά την πανδημία, ανακοίνωσαν χθες -σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης και 
ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Αναστάσιος Τόσιος.
«Πάμε μπροστά. Τα επόμενα είκοσι χρόνια η ΕΥΔΑΠ θα δείξει 
έναν σημαντικό βηματισμό» τόνισε ο Χάρης Σαχίνης και ανα-
φερόμενος στα έργα που εκτελούνται ή προγραμματίζονται 
στην Ανατολική Αττική, υπογράμμισε ότι μετά τον « “Καθαρό 
Σαρωνικό”, στόχος μας είναι τώρα “Καθαρός Νότιος Ευβοϊ-
κός”». 
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από την διοίκηση της 
ΕΥΔΑΠ:
- Βρίσκεται σε φάση κατασκευής το δίκτυο αποχέτευσης των 
Γλυκών Νερών (ολοκλήρωση κατά 52%). 
Εντός του 2021: 
- Προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για την κατασκευή δικτύων 
αποχέτευσης για τους Δήμους Σπάτων-Αρτέμιδας, Ραφή-
νας-Πικερμίου, συνολικού μήκους ~ 400 χλμ, προϋπολογι-
σμού 168 εκατ. ευρώ. 

- Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή δικτύων 
αποχέτευσης για τους Δήμους Ν. Μάκρης -Μαραθώνα, συ-
νολικού μήκους 190 χλμ, προϋπολογισμού 73 εκατ. ευρώ. 
- Αναμένεται εντός διμήνου να ξεκινήσει η κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης στην Παλλήνη, μήκους 172 χλμ και προϋπολο-
γισμού 28 εκατ. ευρώ. 
- Αναμένεται να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για το ΚΕΛ 
Ραφήνας- Αρτέμιδας (προϋπ. 90 εκατ. ευρώ) και για το ΚΕΛ 
του Δήμου Μαραθώνα (προϋπ. 52 εκατ. ευρώ). 
- Αναμένεται να ξεκινήσουν να κατασκευάζονται τα δίκτυα 
αποχέτευσης σε Ραφήνα και Πικέρμι. 
Ο κ. Σαχίνης τόνισε επίσης, ότι πρόθεση της διοίκησης της 
εταιρίας είναι η διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα 
κέρδη, ύψους, συνολικά, 50 εκατ. ευρώ. 
Η κατανομή θα διαμορφωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να εγκριθεί από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. 
Ανέφερε ακόμη, ότι η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
των διαπραγματεύσεων με το ελληνικό Δημόσιο για την επέ-
κταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην 
περιοχή αρμοδιότητάς της για την περίοδο 2021-2040. 

Η πρόταση συμφωνίας που κάνει η ΕΥΔΑΠ είναι ένα ολο-
κληρωμένο πλαίσιο που κλείνει οριστικά τις συσσωρευμένες 
εκκρεμότητες του παρελθόντος και διασφαλίζει την αναπτυ-
ξιακή πορεία της εταιρείας στο μέλλον. 
Περιλαμβάνει τη ρύθμιση θεσμικών θεμάτων, όπως : 
-Τη δυνατότητα ανάκτησης του επιπλέον κόστους του 2013-
2020, χωρίς την επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή. 
-Τη δυνατότητα συμμετοχής της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμούς 
ΣΔΙΤ γιατί έχει, όπως είπε, μεγάλη τεχνογνωσία στο αντικεί-
μενό της. 
-Θέματα λειτουργίας και ανθρώπινου δυναμικού. 
-Διασφάλιση τιμής αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2021-
2040, που μεσοσταθμισμένα θα είναι περίπου 35% χαμηλό-
τερη από την τιμή της περιόδου 2013-2020. 
Η πρόταση, υπογράμμισε, είναι επωφελής για όλα τα ενδια-
φερόμενα μέρη: την ΕΥΔΑΠ, το Δημόσιο, τους καταναλωτές 
νερού, τους εργαζομένους στην ΕΥΔΑΠ και τους επενδυτές. 
Τέλος, αναφορικά με τον διαγωνισμό για τα νέα έργα στην 
Ψυτάλλεια, ανέφερε ότι βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους 
και θα έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. 

Στην υπογραφή του συμφωνητικού για την απαλλοτρίωση 
οικοπέδου του πρώην εργοστασίου της ΑΒΕΑ, στην περιοχή 
της Νέας Χώρας, προχώρησαν χθες ο δήμαρχος Χανίων, 
Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρίας «Κρητικά Ακίνητα ΑΕ», Γιώργος Ανδρουλάκης, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Το συμφωνητικό υπογράφηκε παρουσία και του πρόεδρου 
του δημοτικού συμβουλίου, Ευτύχη Δαμιανάκη.
 Στον υπό απαλλοτρίωση οικόπεδο θα δημιουργηθεί χώρος 
πρασίνου, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για την δημιουργία 
νέων χώρων στάθμευσης .
Για την υπογραφή του συμφωνητικού καθοριστικό ρόλο δι-
αδραμάτισε και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 

πόλης, που ομόφωνα ζητούσε το συγκεκριμένο οικόπεδο που 
επί 27 χρόνια παρέμενε αναξιοποίητο, να αποδοθεί στην τοπι-
κή κοινωνία ως ελεύθερος δημόσιος χώρος.
 Όπως δήλωσε κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο 
δήμαρχος Χανίων , «με σκληρή δουλειά, μεθοδικότητα και 
διαφάνεια, αφουγκραζόμαστε τις τωρινές και μελλοντικές 
ανάγκες του τόπου και διεκδικούμε. Ο κόσμος θα απολαμβά-
νει μελλοντικά το ακίνητο αυτό, ως έναν ελεύθερο δημόσιο 
χώρο».
Από την πλευρά του, ο δ/νων σύμβουλος της εταιρίας «Κρη-
τικά Ακίνητα ΑΕ», Γιώργος Ανδρουλάκης, ανέφερε ότι ολο-
κληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο η συμφωνία μεταξύ δή-
μου-Κρητικών Ακινήτων, επισημαίνοντας ότι «με την ισχυρή 

βούληση και των δύο πλευρών για εξεύρεση συμβιβαστικής 
λύσης και την αποφυγή περαιτέρω διενέξεων και μακρόχρο-
νων δικαστικών αγώνων, αλλά και με αμοιβαίες υποχωρή-
σεις μέχρι του επιτρεπτού, καταφέραμε από κοινού ένα θετικό 
αποτέλεσμα».
 Ως ημέρα χαράς και δικαίωσης όσων πίστεψαν ότι το συ-
γκεκριμένο ακίνητο πρέπει να περιέλθει οριστικά στον δήμο, 
χαρακτήρισε την χθεσινή ο πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου Ευτύχης Δαμιανάκης, επισημαίνοντας ότι «φθάσαμε 
στην οριστική λύση με ξεκάθαρους κανόνες νομιμότητας και 
διαφάνειας».

Ένα πρόγραμμα συλλογής και επεξεργασίας κλαδεμάτων με 
στόχο την ανακύκλωσή τους ως γεωργικό λίπασμα, μπαίνει 
σε εφαρμογή στον Δήμο Σαρωνικού, σε συνεργασία με το 
ΕΚΠΑ, αναφέρει το ΑΠΕ. Ήδη από χτες (7/4) ξεκίνησε πιλοτικά 
η εφαρμογή του, με σκοπό την αξιοποίηση των κλαδεμάτων 
για την παραγωγή κομπόστ εδαφοβελτιωτικού, δηλαδή 
φυσικού λιπάσματος, το οποίο παράγεται από την αποσύν-
θεση των οργανικών υλικών και θα συμβάλει στη συνολική 

μείωση του όγκου των απορριμμάτων και στην αύξηση της 
ανακύκλωσης. 
 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει την ονομασία «Πιλοτική 
Καινοτομική Παραγωγή Εδαφοβελτιωτικών Λιπασμάτων 
από Φυτικά Υπολείμματα» και πραγματοποιείται από το Εθνι-
κό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτή η καινοτόμος 
διαδικασία αναπτύχθηκε από το Τμήμα Χημείας του Πανε-
πιστημίου και περιλαμβάνει τη χρήση ειδικού βιοκαταλύτη 

(πυκνό υπόστρωμα μικροοργανισμών εδάφους) και ανόρ-
γανων ορυκτών. Το παραγόμενο εδαφοβελτιωτικό λίπασμα 
πιστοποιείται για χρήση στη βιολογική γεωργία.
 Η διαδικασία προβλέπει τη διαλογή των κλαδεμάτων από τα 
συνεργεία του Δήμου και στη συνέχεια την προώθησή τους 
σε ειδικό υπαίθριο χώρο, όπου θα θρυμματίζονται από έναν 
κατάλληλο κλαδοτεμαχιστή και στη συνέχεια θα υπόκεινται σε 
επεξεργασία ειδικής κομποστοποίησης. 

ΕΥΔΑΠ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΨΟΥΣ 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

ΧΑΝΙΑ: ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ
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Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες 
του στο κοινό μόλις αρθεί η απαγόρευση λειτουργίας των κλει-
στών χώρων πολιτισμού, επισκέφθηκε ο Thomas Bach, πρόε-
δρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), στο πλαίσιο 
της διήμερης επίσκεψής του στη χώρα μας, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ. 
Τον πρόεδρο της ΔΟΕ καλωσόρισε στο νέο Μουσείο, το οποίο 
δημιουργήθηκε από τη Lamda Development, ο Οδυσσέας 
Αθανασίου - διευθύνων σύμβουλος, μαζί με τις κ.κ. Μελίνα 
Παΐζη - Chief Development Officer, Ηρώ Χατζηγεωργίου - 
Development Manager και Μαρία Παπαϊωάννου - Διευθύντρια 
του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας.
Στην πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα μετά την επανεκλογή του 
στην προεδρία της ΔΟΕ έως το 2025, ο Τhomas Bach επισκέ-
φθηκε το νέο Μουσείο, το οποίο στεγάζεται εντός του εμπορικού 
κέντρου Golden Hall και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυ-
μπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και 
αποτελεί μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων. 

Ο κ. Bach έφθασε στον χώρο, συνοδευόμενος από τον Σπύρο 
Καπράλο, πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και 
μέλος της ΔΟΕ μαζί με σημαντικούς εκπροσώπους της Ελλη-
νικής και Διεθνούς Ολυμπιακής Οικογένειας. Παρόντες στην 
επίσκεψη ήταν οι κ.κ. Πάνος Τζιβανίδης - Διευθυντής Εκδη-
λώσεων της ΔΟΕ, Marc Adams - Διευθυντής Επικοινωνίας της 
ΔΟΕ, Γιάννης Έξαρχος - CEO του Olympic Channel, Μαριάννα 
Δρακοπούλου - IOC Manager for Protocol & IOC Members, Μα-
ρίνα Μπαραμία-IOC Chief of Protocol & PA to the IOC President, 
ο Μανώλης Κολυμπάδης- Γ.Γ. ΕΟΕ και η Τένια Μαυροπούλου 
- Διευθύντρια ΕΟΕ.
Μετά τους χαιρετισμούς, ακολούθησε ξενάγηση σε όλους τους 
χώρους του Μουσείου όπου στεγάζεται πλέον ένα σημαντικό 
μέρος της ολυμπιακής κληρονομιάς της Ελλάδας. Το Ολυμπιακό 
Μουσείο Αθήνας δημιουργήθηκε για να αναδείξει την Αθήνα 
ως ολυμπιακή πρωτεύουσα, προτάσσοντας την αξία των ολυ-
μπιακών διοργανώσεων που φιλοξένησε.
Εκ μέρους της Lamda Development, ο Οδυσσέας Αθανασίου 

δήλωσε σχετικά: «Είναι τιμή μας να υποδεχόμαστε τον πρόεδρο 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Thomas Bach και τα 
υπόλοιπα μέλη της ΔΟΕ, στο νεοσύστατο χώρο του Ολυμπιακού 
Μουσείου Αθήνας. Πρόκειται για ένα όραμα που μετατράπηκε 
σε μία πολυεπίπεδη, αφηγηματική αναβίωση της ιστορίας των 
Αγώνων. Η συνεργασία μας τόσο με την Ελληνική όσο και τη 
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή υπήρξε κομβική για τη δημιουργία 
του μουσείου. Η μουσειολογική μελέτη και η δημιουργία της 
συλλογής του δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν δίχως τη 
συμβολή και στήριξη των δύο αυτών φορέων. Ελπίζουμε ότι 
σύντομα, θα έχουμε τη χαρά να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία, 
ανοίγοντας τις πόρτες της μοναδικής Έκθεσης του Ολυμπιακού 
Μουσείου Αθηνών, με όλο τον κόσμο, τιμώντας με αυτόν τον 
τρόπο τη χώρα μας, τη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Είμαστε σίγουροι ότι το νέο Ολυμπιακό Μουσείο θα 
αποτελέσει πόλο έλξης πολιτισμού για επισκέπτες από όλο τον 
κόσμο και θα συμβάλει σημαντικά στη διεθνή προβολή της 
Αθήνας και την προώθηση του Ολυμπιακού Ιδεώδους». 

Επίσκεψη στο Ωδείο Αθηνών και ενημέρωση για την πορεία των 
εργασιών εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του, ύψους 7 
εκ. ευρώ μέσω του ΠΕΠ Αττικής, πραγματοποίησαν η υπουργός 
Πολιτισμού Λ. Μενδώνη, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Γιάννης Τσακίρης και ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης, ο οποίος υπέγραψε πράξη πρόσθετης χρηματοδότησης 
790.000 ευρώ, για την ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου του 
ωδείου, αναφέρει το ΑΠΕ.
   Παρόντες στην επίσκεψη ήταν επίσης ο γεν. γραμματέας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δ. Σκάλκος, ο πρόεδρος του 
Ωδείου Αθηνών Ν. Τσούχλος ο οποίος έκανε και την ξενάγηση 
στο εργοτάξιο, ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Δ. Δρόσης και υπηρεσιακά στελέχη των εμπλεκό-
μενων φορέων. 
   Οι εργασίες προβλέπουν την αποπεράτωση του αμφιθεά-
τρου δυναμικότητας 600 θέσεων, μαζί με τους βοηθητικούς 
χώρους, και του υπόγειου πειραματικού πολυχώρου τύπου 
black box δυναμικότητας 200 θέσεων, το οποίο θα μπορεί να 
μετατρέπεται εύκολα σε 4 συνεδριακές αίθουσες με δυνατότητες 
συνένωσής τους. Παράλληλα προβλέπεται η αποπεράτωση 
των φουαγιέ και η διαμόρφωσή τους σε χώρους εκθέσεων 
ή εκδηλώσεων, η μετατροπή του ισογείου σε cafe και χώρο 
εστίασης, η διαμόρφωση του β’ υπογείου σε κέντρο μουσικής 

τεχνολογίας, νεανικής πολιτισμικής επιχειρηματικότητας και 
χώρου ανάπτυξης του distance learning στον τομέα της μου-
σικής εκπαίδευσης.
   Σε δηλώσεις που ακολούθησαν ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης 
είπε ότι το Ωδείο Αθηνών αποτελεί «ένα εμβληματικό πολιτιστι-
κό και εκπαιδευτικό τοπόσημο της Αττικής, που με την ολοκλή-
ρωσή του θα συμβάλλει και στην αναβάθμιση της τουριστικής 
υπεραξίας της». Ευχαρίστησε τους συνομιλητές του και την 
Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας για την συμβολή τους και 
διαβεβαίωσε ότι «ο πολιτισμός αποτελεί έναν βασικό πυλώνα 
της πολιτικής μας, μια επένδυση που προσφέρει προστιθέμενη 
αξία στην επιχειρηματικότητα και το τουριστικό προϊόν της Ατ-
τικής». Ολοκλήρωσε τέλος, με τη δέσμευση πως η Περιφέρεια 
θα συνεχίσει με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς να στηρίζει το 
πολιτιστικό αποτύπωμα της Αττικής, αξιοποιώντας στον μέγιστο 
βαθμό το επόμενο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 και κάθε διαθέσιμο 
χρηματοδοτικό εργαλείο». 
   Η υπουργός Λ. Μενδώνη επισήμανε ότι με την ολοκλήρωση 
των εγκαταστάσεων και την ψηφιοποίηση του αρχείου του 
ωδείου, «κλείνει μία εκκρεμότητα δεκαετιών της ελληνικής 
Πολιτείας, που υφίσταται από τη δεκαετία του ‘70». Σημείωσε 
ότι στη χρηματοδότηση των 7.790.000 ευρώ θα πρέπει να 
προστεθούν ακόμη 2.300.000 ευρώ, για το έργο «Σχεδιασμός, 

Οργάνωση και Λειτουργία της Στέγης των Ελληνικών Ιδεών». 
Ένα έργο, το οποίο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Επιχειρηματικό-
τητας, Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας του ΕΣΠΑ το 2018 
και ξεκίνησε να υλοποιείται στα τέλη του 2019 από υπηρεσίες 
του υπουργείου Πολιτισμού και από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».
 Η υπουργός, αναφερόμενη στην ολοκλήρωση της Εθνικής 
Πινακοθήκης, και στην σύντομη αποπεράτωση του Ωδείου 
Αθηνών τόνισε ότι με τους γειτνιάζοντες πολιτιστικούς χώ-
ρους - το Βυζαντινό Μουσείο, το Λύκειο του Αριστοτέλους, το 
Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, την Εθνική 
Πινακοθήκη και το Μέγαρο Μουσικής - «δημιουργείται ένας 
πολιτιστικός πυρήνας, πολύτιμος για τη φυσιογνωμία της Αθή-
νας και πολύ σημαντικός αναπτυξιακός πόλος για την ίδια την 
πρωτεύουσα». 
Τέλος ο υφυπουργός Γ. Τσακίρης, δήλωσε μεταξύ άλλων πως 
«με την ευκαιρία των 150 χρόνων από την ίδρυση του Ωδείου 
των Αθηνών, κλείνει μία εκκρεμότητα 50 χρόνων η οποία χρη-
ματοδοτείται από Πόρους του ΕΣΠΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντι-
κό για εμάς, πάρα πολύ σημαντικό για τον πολιτισμό, πάρα πολύ 
σημαντικό για την Αθήνα».  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
tH. BAcH ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία του βρίσκεται το Πάρκο 
Καινοτομίας Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Μεταποιητι-
κού Τομέα στα Ιωάννινα, μετά την ολοκλήρωση της δωρεάν 
παραχώρησης, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων προς την Περιφέρεια Ηπείρου, της έκτασης ακινή-

των της πρώην Γεωργικής Σχολής Κατσικά. 
 Στο εν λόγω πάρκο όπως αναφέρει το υπουργείο «θα φι-
λοξενηθούν δράσεις σχετικές με ερευνητικούς σκοπούς σε 
συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα καθώς και δράσεις 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα». 

 Η διάρκεια παραχώρησης χρήσης ορίζεται στα 25 χρόνια με 
δυνατότητα παράτασης με ανώτατο χρονικό όριο τα 10 έτη. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
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Έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021, παρατείνεται η προ-
θεσμία υποβολής δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων ερ-
γασίας εργαζομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 
για το μήνα Απρίλιο 2021, αναφέρει το ΑΠΕ.
 Από τις 13 Απριλίου 2021, οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα 
μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων ερ-
γασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής 
των δηλώσεων για χρονικό διάστημα από 1/4/2021 έως και 
12/4/2021.
Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη 
δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που 
αφορά στην εφαρμογή έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021, 
αναπροσαρμόζονται τα παραρτήματα με τους Κωδικούς 
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) (κυρίως για το λιανεμπό-
ριο) και οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν τις δηλώσεις 
αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, λαμβά-
νοντας υπόψη τα παραρτήματα Α1 (για όλη την Επικράτεια) 
και Β1 (περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου).
 Ειδικότερα:
Α. Επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η λει-

τουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής σε όλη την Επικρά-
τεια:
Όσες επιχειρήσεις υπάγονται σε ΚΑΔ που έχει ανασταλεί η 
λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής (παράρτημα Α1), 
ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστηριότητες, 
υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας 
των εργαζομένων τους, εκτός από αυτούς που απασχολού-
νται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες.
Σημειώνεται ότι στο παράρτημα Α1 προστίθενται οι ΚΑΔ του 
λιανεμπορίου.
 Β. Επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η λει-
τουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής σε περιοχές πολύ 
αυξημένου κινδύνου:
Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα 
σε περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου 
κινδύνου και υπάγονται σε ΚΑΔ που έχει ανασταλεί η λει-
τουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής (παράρτημα Β1), 
ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστηριότητες, 
υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας 
των εργαζομένων τους, εκτός από αυτούς που απασχολού-
νται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες.
 Επισημαίνεται ότι τα παραρτήματα Α και Β που παρατίθενται 
στην από 31/3/2021 ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ», αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1/4/2021 
έως και 4/4/2021. Σε συνδυασμό με τα παραρτήματα Α1 και 
Β1, που επισυνάπτονται, διευκρινίζονται τα εξής:
 1. Μία επιχείρηση που έχει ήδη υποβάλει δήλωση αναστολής, 
βάσει ΚΑΔ του παραρτήματος Α και εξακολουθεί να βρίσκεται 
στο παράρτημα Α1, δεν απαιτείται αλλαγή καθεστώτος υπα-
γωγής, καθώς παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής.
 2. Μία επιχείρηση που έχει ήδη υποβάλει δήλωση αναστολής, 
βάσει ΚΑΔ του παραρτήματος Β και εξακολουθεί να βρίσκεται 
στο παράρτημα Β1, δεν απαιτείται αλλαγή καθεστώτος υπα-
γωγής, καθώς παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής.
 3. Μία επιχείρηση που έχει ήδη υποβάλει δήλωση αναστο-
λής, βάσει ΚΑΔ του παραρτήματος Γ ως πληττόμενη και από 
5/4/2021 εντάσσεται στο παράρτημα Α1 (λιανεμπόριο), θα 
πρέπει να προβεί σε ορθή επανάληψη της αρχικής δήλωσης, 
αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πα-
ρέμεινε πληττόμενη, ήτοι από 1/4/2021 έως και 4/4/2021. 
Επίσης, υποβάλλει νέα δήλωση από 5/4/2021 ως κλειστή με 
εντολή δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση που δεν ήταν επιλέξιμη 
ως πληττόμενη (έως και 4/4/2021), υποβάλλει δήλωση ανα-
στολής ως κλειστή από 5/4/2021.

Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών 
συντάξεων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ 
στην χθεσινή του συνεδρίαση, στο πλαίσιο της εφαρμογής 
του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και των 
επικουρικών συντάξεων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
 Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: 
 - Στις 23 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, θα καταβληθούν 

οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή 
των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις 
τράπεζες και τον ΟΤΕ, που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9. 
- Στις 26 Απριλίου 2021, τη Μεγάλη Δευτέρα, θα καταβληθούν 
οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή 
των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις 
τράπεζες και τον ΟΤΕ, που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8. 

- Στις 27 Απριλίου 2021, τη Μεγάλη Τρίτη, θα καταβληθούν οι 
κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών, δηλα-
δή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς 
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. 
- Στις 28 Aπριλίου 2021, τη Μεγάλη Τετάρτη, θα καταβλη-
θούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του 
τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ. 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟβΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜβΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Αναπροσαρμογή των παραρτημάτων με τους ΚΑΔ

e-ΕφΚΑ: ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑβΟΛΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Εντός της Μεγάλης Εβδομάδας αναμένεται –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- να πιστωθούν οι προκαταβολές συντάξεων, σε όσους 
υπέβαλαν την ψηφιακή αίτηση χορήγησης του ποσού προ-

καταβολής έναντι της σύνταξης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του e-ΕΦΚΑ, θα πραγματοποιηθεί 
μία καταβολή που θα αφορά όλους τους δικαιούχους.

Σχετικά με την ακριβή ημερομηνία πληρωμής θα υπάρξει 
ανακοίνωση από τον e-ΕΦΚΑ, μόλις ολοκληρωθεί η επεξερ-
γασία των αιτήσεων.

Στα 109,162 δισ. ευρώ αυξήθηκε το σύνολο των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς το Δημόσιο τον Φεβρουάριο του 2021 
από 108,829 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Το δίμηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος οι νέες ληξιπρόθεσμες 

φορολογικές οφειλές ανήλθαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- σε 
1,537 δισ. ευρώ έναντι 1,574 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστη-
μα πέρυσι (μείωση 2,3%). Ειδικότερα τον Φεβρουάριο οι λη-
ξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές ανήλθαν σε 974 εκατ. ευρώ 
έναντι 977 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι (μείωση 0,31%).
Το σύνολο των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών το πρώτο 

δίμηνο του έτους ανήλθε σε 1,628 δισ. ευρώ έναντι 1,668 
δισ. ευρώ το αντίστοιχο δίμηνο πέρυσι (μείωση 2,43%). Τον 
μήνα Φεβρουάριο διαμορφώθηκε στα 1,028 δισ. ευρώ έναντι 
1,039 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2020 ( μείωση 1,04%).

ΜΕΣΑ ΣΤΗ Μ. ΕβΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑβΟΛΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΣΤΑ 109,162 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟφΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΝ φΕβΡΟΥΑΡΙΟ
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Τηλεόραση μέσω Διαδικτύου, βιντεοκλήσεις μέσω 
Internet και αποστολή μηνυμάτων μέσω εφαρμογών. 
Η πανδημία έφερε τεκτονικές αλλαγές στον τρόπο που 
επικοινωνούν και διασκεδάζουν πλέον οι Έλληνες, με τη 
χρήση διαδικτυακών, Over-the-top (OTTs), υπηρεσιών 
κυριολεκτικά να εκτοξεύεται, σύμφωνα με το sepe.gr. 
Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από πανελλαδική έρευνα της 
Metron Analysis για λογαριασμό της ΕΕΤΤ για τον βαθμό 
διείσδυσης των Over the Top Services στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της, πλέον, περισσότεροι από 
9 στους 10 Έλληνες (94%) κάνουν χρήση Over the Top 
υπηρεσιών, αφιερώνοντας σε αυτές τουλάχιστον 3 ώρες 
ημερησίως. 
Μάλιστα, το 50% εξ αυτών άρχισε να τις χρησιμοποιεί 
για πρώτη φορά μέσα στο 2020, γεγονός που δείχνει την 
επίδραση της πανδημίας στον τρόπο ενημέρωσης και δια-
σκέδασης των Ελλήνων. Επίσης, ένας στους δύο Έλληνες 
χρήστες προσανατολίζεται να αυξήσει την χρήση των πα-
ραπάνω υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση μιας ταχύτερης 
σύνδεσης στο Ιnternet. 

Στο μεταξύ, περίπου 6 στους 10 (58%) παρακολουθούν  
τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. 
Περίπου 5 στους 10 ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν εφαρ-
μογές τηλεοπτικού περιεχομένου μετά τον Μάρτιο 2020. 
Τo Netflix είναι η κυρίαρχη πλατφόρμα, με το 85% να 
την έχει χρησιμοποιήσει. Ακολουθούν το ERTflix με 
26%, το Cosmote Apps με 21%, το Nova Apps με 10%, 
το Vodafone Apps με 7%, το Wind Apps με 5%, το Apple 
TVΜΕ με 3%,  το Amazon με 2% και το Prime Cinobo με 
1%. 
Έκρηξη στις βιντεοκλήσεις
Άλλη μια διαδικτυακή υπηρεσία, η χρήση της οποίας 
εκτοξεύθηκε μετά την έλευση της πανδημίας είναι η πραγ-
ματοποίηση βιντεοκλήσεων μέσω Διαδικτύου. Σήμερα, 9 
στους 10 χρήστες Internet πραγματοποιούν κλήσεις/ βι-
ντεοκλήσεις μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, με το 37% 
να τις χρησιμοποιεί καθημερινά. Μάλιστα, το 84% άρχισε 
να κάνει χρήση κάποιας νέας εφαρμογής για κλήσεις/ βι-
ντεοκλήσεις μετά τον Μάρτιο 2020. 
Οι  ΟΤΤ κλήσεις/βιντεοκλήσεις είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς 

στους νέους, ενώ οι γυναίκες φαίνεται πως προτιμούν 
αυτού του είδους την επικοινωνία περισσότερο από τους 
άνδρες. Συγκεκριμένα, το 90% των γυναικών και το 
89% των ανδρών κάνουν κλήσεις - βιντεοκλήσεις μέσω 
internet. Οι νέοι από 16 έως 24 επικοινωνούν με αυτό τον 
τρόπο στο σύνολο τους (100%). 
Δημοφιλής έχει γίνει αυτός ο τρόπος επικοινωνίας ακόμη 
και στις μεγαλύτερες ηλικίες: στις ηλικίες από 55 έως 64 
το 88% κάνει χρήση βιντεοκλήσεων, ενώ στην ηλικιακή 
ομάδα από 65 και άνω το 68% επικοινωνεί με κλήσεις/
βιντεοκλήσεις. 
Αναφορικά με τις υπηρεσίες ΟΤΤ για πραγματοποίηση 
κλήσεων/βιντεοκλήσεων, η ένταση χρήσης φθάνει τις 
2 με 3 τέτοιες κλήσεις την ημέρα. Οι λόγοι προτίμησης 
αυτών των εφαρμογών είναι, κατά σειρά, η απουσία 
κόστους, η δυνατότητα μετατροπής σε βιντεοκλήση, η 
ευκολία και η ταχύτητα στη χρήση. 
Κύριο μέσο αποτελεί και εδώ το κινητό τηλέφωνο για όλες 
τις ηλικιακές ομάδες, ενώ μόλις στο 22% των περιπτώσε-
ων, γίνεται χρήση της οικιακής σύνδεσης Internet.

Πριν από ένα έτος , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος παρουσίασαν ένα σχέδιo, με σκοπό τη στή-
ριξη των χωρών εταίρων της ΕΕ στη μάχη κατά της παν-
δημίας του κορωνοϊού, συνδυάζοντας πόρους από την 
ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτι-
κά ιδρύματα, υπό την κοινή ονομασία «Ομάδα Ευρώπη». 
Ως την 1η Ιανουαρίου 2021, η «Ομάδα Ευρώπη» είχε 
προσφέρει σε πάνω από 130 χώρες εταίρους παγκοσμί-
ως στήριξη άνω των 26 δισ. ευρώ, δηλαδή το 65 % του 
συνολικού πακέτου μέτρων αντιμετώπισης, το οποίο σή-
μερα ανέρχεται σε ποσό άνω των 40 δισ. ευρώ, έχοντας 
υπερβεί τα 20 δισ. ευρώ για τα οποία είχε αρχικά αναλη-
φθεί δέσμευση. Το 2020, η «Ομάδα Ευρώπη» δαπάνησε 

3,2 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση έκτακτων ανθρω-
πιστικών αναγκών, 3,5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των 
συστημάτων υγείας, ύδρευσης και αποχέτευσης και 19,5 
δισ. ευρώ για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων της πανδημίας. 
Αξιοποιώντας την επιτυχία που είχε η προσέγγιση στο 
πλαίσιο της «Ομάδας Ευρώπη», η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
συμφώνησαν να την επεκτείνουν σχεδιάζοντας, χρημα-
τοδοτώντας και υλοποιώντας από κοινού πρωτοβουλίες 
της «Ομάδας Ευρώπη». Στον επόμενο κύκλο προγραμ-
ματισμού, οι πρωτοβουλίες αυτές θα αποτελέσουν έργα 
καίριας σημασίας για τις χώρες εταίρους μας και θα εστιά-
ζουν στους τομείς προτεραιότητας της ΕΕ, σύμφωνα με τις 

ανάγκες των χωρών εταίρων. 
Η «Ομάδα Ευρώπη» καταβάλλει επίσης προσπάθειες για 
να εξασφαλίσει παγκόσμια και ισότιμη πρόσβαση σε εμ-
βόλια κατά της COVID-19 και να στηρίξει την υλοποίηση 
των εκστρατειών εμβολιασμού, διερευνώντας παράλλη-
λα τις δυνατότητες ενίσχυσης των τοπικών ικανοτήτων 
παραγωγής. Η ΕΕ έχει πρωτοστατήσει στη σύσταση του 
μηχανισμού COVAX, της παγκόσμιας πρωτοβουλίας που 
επιτρέπει στις χώρες υψηλού εισοδήματος να χρηματοδο-
τούν εμβόλια για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδή-
ματος και της οποίας η «Ομάδα Ευρώπη» αποτελεί έναν 
από τους κύριους δωρητές με πάνω από 2,2 δισ. ευρώ. 

Κοινές διεπιστημονικές ομάδες συστήνουν το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Διεθνές 
Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξι-
οτήτων - Digital Transformation & Digital Skills Center, 
DT&S, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα να εργάζονται 
πάνω στην υλοποίηση των στόχων που έθεσαν μέσω 
μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε προχθές. 
Οι ομάδες θα συνεργαστούν για καινοτόμα έργα υπό την 
καθοδήγηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 
της Cisco, με τη φιλοξενία των ομάδων στις υποδομές 
του Κέντρου, αλλά και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας του ΑΠΘ μέσω του Cisco Networking 
Academy Program.
Συγκεκριμένα, το μνημόνιο που υπέγραψαν ο αντιπρύ-
τανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, αν. 
καθηγητής Στράτος Στυλιανίδης και ο Γενικός Διευθυντής 

της Cisco Hellas, Αντώνης Τσιμπούκης, προβλέπει σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ:
-Ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και πιλοτικών 
τεχνολογικών εφαρμογών που στοχεύουν σε νέες λύσεις 
στους τομείς της Έρευνας, της Καινοτομίας, των Spin- offs 
και των Start-ups.
-Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τεχνολο-
γίες αιχμής και δημιουργική οικονομία.
-Αξιοποίηση διεθνών δικτύων για την ανάπτυξη συνερ-
γασίας μεταξύ τοπικών εταιρειών και αντίστοιχων εται-
ρειών του εξωτερικού με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων 
και εμπειριών, αλλά και την αύξηση των επιχειρηματικών 
συμφωνιών και δραστηριοτήτων.
-Διοργάνωση εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων, δια-
σκέψεων και κάθε είδους εκδηλώσεων που σχετίζονται 
με την προώθηση, ενημέρωση και διασύνδεση φορέων 

καινοτομίας.
-Διαμεσολάβηση συναντήσεων και δικτύωση μεταξύ 
εταιρειών, νεοφυών επιχειρήσεων και επιστημονικής κοι-
νότητας για τη μεταφορά τεχνολογίας και 
«Το οικοσύστημα καινοτομίας της περιοχής μας χρειάζε-
ται συνέργειες όπως αυτή που ξεκινούμε σήμερα προκει-
μένου να πολλαπλασιάσει τη δυναμική του προς όφελος 
της πόλης μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής», δήλωσε 
ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, ενώ ο κ. 
Στυλιανίδης έκανε λόγο για «πολλά υποσχόμενη συνερ-
γασία, που θα δώσει την ευκαιρία στην ακαδημαϊκή και 
ερευνητική μας κοινότητα να αναπτύξει υψηλές δεξιότη-
τες και ξεχωριστή τεχνογνωσία σε έναν τομέα αιχμής».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 9 ΣΤΟΥΣ 10 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ottS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Η «ΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΗ» ΣΥΝΕΧΙζΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙζΕΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 26 ΔΙΣ. 
ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΘ ΚΑΙ cISco ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
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«Το 40% των εργαζομένων που εργάζεται υπερωριακά 
δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του, ενώ σχε-
δόν καθολική με 73% είναι η απαίτηση των εργαζομένων 
να πληρώνονται τις υπερωρίες τους αντί να λαμβάνουν 
άδεια ή ρεπό».
Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ, 
από τα αποτελέσματα ειδικής θεματικής έρευνας κοινής 
γνώμης, που δίνονται στη δημοσιότητα από τη Γενική Συ-
νομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο 
Εργασίας. Η εν λόγω έρευνα απευθύνεται σε εργαζόμε-
νους του ιδιωτικού τομέα για την καταγραφή-μέτρηση 
και τη συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορι-
κά με την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης 
εργασίας τους, το χρόνο εργασίας και την πληρωμή της 
υπερεργασίας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ευρήματα, που προ-
κύπτουν, είναι τα εξής:
- Το 52% των εργαζομένων αναφέρει ότι εργάζεται παρα-
πάνω από το κανονικό ωράριό του σε εβδομαδιαία βάση.
- Από αυτούς, το 25% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω 
από 1-3 ώρες.
- Το 17% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 4-6 ώρες.
- Το 4% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 7-8 ώρες.
- Το 6% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 9 ώρες και 
πάνω.
- Το 40% των εργαζομένων που εργάζεται υπερωριακά 
δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του.
- Από αυτούς, το 52% των εργαζομένων που απασχολεί-
ται με πλήρη απασχόληση δηλώνει ότι δεν αμείβεται για 
τις υπερωρίες του και αντίστοιχα το 24% των εργαζομέ-

νων που απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλη-
σης. 
- Σχεδόν καθολική με 73% είναι η απαίτηση των εργαζο-
μένων να πληρώνονται τις υπερωρίες τους αντί να λαμ-
βάνουν άδεια ή ρεπό.
- Το 60% των εργαζομένων μερικής απασχόλησης δηλώ-
νει ότι με βάση τη σύμβασής τους εργάζονται πάνω από 
20 ώρες την εβδομάδα.
- Από αυτούς, το 36% δηλώνει ότι εργάζεται από 21-30 
ώρες.
- Το 24% δηλώνει ότι εργάζεται από 31-35 ώρες.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «σε συνέχεια ανά-
λογης έρευνας του Ιανουαρίου του 2021, καταγράφονται 
οι αρνητικές εργασιακές επιπτώσεις στην εντατικοποίηση, 
το χρόνο εργασίας, καθώς και τις απλήρωτες υπερωρίες 
στους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα. Τα υπόλοιπα ευρή-
ματα της έρευνας καταγράφουν ανάλογες - ελαφρώς βελ-
τιωμένες - απόψεις με αυτήν του Ιανουαρίου του 2021».
Συγκεκριμένα:
- Το 53% των ερωτηθέντων εκφράζει απαισιοδοξία για 
την πορεία της χώρας στους μήνες που έρχονται. 
- Το 35% των εργαζομένων δηλώνουν απαισιόδοξοι για 
τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους και το 56% δηλώ-
νει αισιοδοξία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η έρευνα αποτυπώνει με 
ξεκάθαρο τρόπο την ένταση της παραβατικότητας που 
επικρατεί στην αγορά εργασίας σε σχέση με την εντατι-
κοποίηση της εργασίας, την έκταση της υπερεργασίας, 
καθώς και την έκταση των απλήρωτων υπερωριών στους 
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα σε μία κρίσιμη γι’ αυτούς περίο-
δο σχετικά με την υγεία και την ασφάλειά τους, τη μεγάλη 
μείωση των εισοδημάτων τους και τη γενικότερη ανα-
σφάλειά τους, χρειάζονται την ενίσχυση της προστασίας 
τους, την καταπολέμηση της παραβατικότητας σε βάρος 
τους και τη θεσμική κατοχύρωση και ενίσχυση των συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας.
Καλούμε την κυβέρνηση:
- να αντιμετωπίσει με συγκεκριμένες ενέργειες την έντο-
νη παραβατικότητα, που παρατηρείται εντεινόμενη στην 
αγορά εργασίας, 
- να προχωρήσει σε ενέργειες ουσιαστικής στήριξης της 
εργασίας και των πληττόμενων εργαζομένων,
- να αποκαταστήσει και να ενισχύσει το θεσμό των ανε-
ξάρτητων συλλογικών διαπραγματεύσεων,
- να προστατεύσει το 8ωρο και το χρόνο εργασίας των ερ-
γαζομένων ως το ελάχιστο μέσω κοινωνικής προστασίας.
Όσο η εργασία και οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν την 
υποστήριξη και την ενδυνάμωση, που τους αναλογεί, οι 
σοβαρές στρεβλώσεις, ο κατακερματισμός και οι ανισότη-
τες στην αγορά εργασίας, θα εντείνονται. 
Σε αυτήν τη δύσκολη - από κάθε άποψη - συγκυρία, η 
πλήρης επαναφορά και ενεργοποίηση των ελεύθερων 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών 
συμβάσεων αποτελεί περισσότερο από ποτέ πλέον επι-
βεβλημένη κοινωνική αναγκαιότητα» σημειώνεται στην 
ανακοίνωση.

«Οι δήμοι ως μοχλός ανάπτυξης στην μετά Covid-19 επο-
χή», είναι το θέμα του ψηφιακού συμποσίου, που συνδι-
οργανώνουν την ερχόμενη Τρίτη, η Κεντρική Ένωση Δή-
μων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Εθνική Ελληνική Επιτροπή του 
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (The International 
Chamber of Commerce), αναφέρει το ΑΠΕ.
Την έναρξη του συμποσίου θα κάνουν ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου 
και ο πρόεδρος του ICC Ελλάς και δήμαρχος Σπάρτης, Πέ-

τρος Δούκας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, παρεμβάσεις 
θα κάνουν οι υπουργοί: Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, Οικο-
νομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο αναπληρωτής υπ. Εσω-
τερικών, Στέλιος Πέτσας, και οι υφυπουργοί: Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, 
Γεώργιος Γεωργαντάς, Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρίστος 
Δήμας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία 
Συρεγγέλα, Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή, η 
γενική γραμματέας Έρευνας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, 
Αλεξάνδρα Σδούκου, και η πρόεδρος του ΕΟΤ, ‘Αντζελα 
Γκερέκου. 
Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής: Επιχειρηματικότητα και 
αναπτυξιακά εργαλεία για την Αυτοδιοίκηση. Smart Cities 
- Καινοτομία και ψηφιακή εποχή. Ο ρόλος της γυναίκας 
στην μετά Covid-19 εποχή και τουρισμός ως μοχλός ανά-
πτυξης.

ΓΣΕΕ: ΤΟ 40% ΤΩΝ ΕΡΓΑζΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΜΕΙβΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΟΥ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑ coVID-19 ΕΠΟΧΗ
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Η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαι-
ρα, του κυριότερου «αερίου του θερμοκηπίου» που προκαλεί 
την κλιματική αλλαγή, έφθασε προ ημερών για πρώτη φορά 
στο επίπεδο ρεκόρ των 421,21 μερών ανά εκατομμύριο 
(ppm), σύμφωνα με τις μετρήσεις του σταθμού αναφοράς 
του Παρατηρητηρίου Μάουνα Λόα στην κορυφή ενός ηφαι-
στείου στη Χαβάη, αναφέρει το ΑΠΕ.
Πρόκειται για ένα δυσοίωνο ορόσημο στην πορεία υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη, ο οποίος οδεύει προς διπλάσια επίπεδα 
διοξειδίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή (εκτιμώ-
νταν σε περίπου 278 ppm), κάτι που πιθανώς θα συμβεί στη 
δεκαετία του 2060. Ο εν λόγω σταθμός της Χαβάης παρακο-
λουθεί συνεχώς τον καιρό και τη χημεία της ατμόσφαιρας από 

τη δεκαετία του 1950 και οι διαχρονικές καταγραφές του θε-
ωρούνται αντιπροσωπευτικές για την εξέλιξη της κλιματικής 
αλλαγής.
Όταν ο σταθμός Μάουνα Λόα ξεκίνησε τις μετρήσεις στο τέλος 
της δεκαετίας του ‘50, οι συγκεντρώσεις του ατμοσφαιρικού 
διοξειδίου ήταν περίπου 315 μέρη ανά εκατομμύριο. Το προ-
ηγούμενο Σάββατο είχαν πια διαμορφωθεί σε 421,1 ppm για 
πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς ποτέ έως τώρα δεν είχαν 
υπάρξει μετρήσεις πάνω από τα 420 ppm (parts per million).
Αν και το επίπεδο των 421,21 ppm ήταν η μέτρηση του μέσου 
επιπέδου του διοξειδίου μόνο σε μία μέρα, τα μέσα επίπεδα 
των δύο τελευταίων μηνών είναι άνω των 417 ppm και τα 
μέσα ετήσια επίπεδα για το 2021 αναμένεται να ξεπεράσουν 

τα 416 ppm.
Περίπου οι μισές εκπομπές διοξειδίου παραμένουν για καιρό 
στην ατμόσφαιρα και έτσι επιφέρουν σταδιακή άνοδο της 
θερμοκρασίας. Η Γη είναι ήδη περίπου δύο βαθμούς Κελσί-
ου θερμότερη σε σχέση με την περίοδο πριν τη Βιομηχανική 
Επανάσταση. Στοιχεία από πυρήνες πάγου δείχνουν ότι τα ση-
μερινά επίπεδα διοξειδίου είναι τα υψηλότερα των τελευταίων 
τουλάχιστον 800.000 ετών.
Το διοξείδιο του άνθρακα είναι περίπου οκτώ φορές περισσό-
τερο στη γήινη ατμόσφαιρα σε σχέση με το μεθάνιο, γι’ αυτό 
η προσοχή έχει εστιαστεί στο πρώτο, όμως το μεθάνιο είναι 
ακόμη πιο ισχυρό στη δράση του για άνοδο της θερμοκρα-
σίας.

Η Skoda είναι από τις κυρίαρχες μάρκες στην Ελλάδα στα 
οχήματα που κινούνται με βασικό καύσιμο το φυσικό αέριο 
(CNG), αναφέρει το ΑΠΕ. Μετά από εντυπωσιακή επίδοση στις 
πωλήσεις του 2020, όπου ένα στα τρία ταξινομηθέντα αυτο-
κίνητα που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ήταν μοντέλο της 
τσέχικης εταιρείας, η μάρκα ανέβασε ακόμα περισσότερο τα 
ποσοστά της το πρώτο τρίμηνο του 2021.  
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγω-

γέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, το διάστημα Ιανουαρί-
ου-Μαρτίου 2021 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 327 
αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως κύριο 
καύσιμο για τη λειτουργία τους. Από αυτά, τα 130 ήταν μο-
ντέλα της Skoda, που μεταφράζεται σε ποσοστό 39,76% για 
τη μάρκα στη συγκεκριμένη αγορά, ή σε πιο απλή ανάγνωση 
τέσσερα στα δέκα αυτοκίνητα φυσικού αερίου που κυκλο-
φόρησαν στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2021, ήταν 

μοντέλα Skoda. Το φυσικό αέριο είναι ένα εξαιρετικής ποιό-
τητας καύσιμο που προσφέρει δύο βασικά πλεονεκτήματα: το 
πρώτο, ουσιαστικά η συμπεριφορά του κινητήριου συστή-
ματος παραμένει ίδια είτε χρησιμοποιείται φυσικό αέριο είτε 
βενζίνη και το δεύτερο, το κόστος χρήσης είναι πολύ χαμηλό. 
Ενδεικτικά, το κόστος κίνησης με φυσικό αέριο είναι μόλις 3 
ευρώ για τα 100 χιλιόμετρα. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣφΑΙΡΑ 
Που για πρώτη φορά ξεπέρασε τα 421 μέρη ανά εκατομμύριο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: H SKoDA ΣΥΝΕΧΙζΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΜΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ 
ΜΟΝΤΕΛΑ φΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη 
Βιομηχανία, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις Ορυκτές 
Πρώτες Ύλες, ζητά ο ΣΕΒ σε σχετική έκθεση, επισημαίνοντας 
ότι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της 
χώρας είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την προ-
σέλκυση σημαντικών παραγωγικών επενδύσεων, καθώς 
αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό της ανασφάλειας 
δικαίου υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων και στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
κάθε περιοχής. 
Ο ΣΕΒ σημειώνει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι με βάση τα δια-
θέσιμα στοιχεία από το ΥΠΕΝ, μόλις το 20% των Δημοτικών 
Ενοτήτων, διαθέτουν θεσμοθετημένα σχέδια χρήσεων γης 
ενώ στο 23% των Δημοτικών Ενοτήτων βρίσκονται - ακό-
μη - σε εξέλιξη οι σχετικές μελέτες με βάση την προγενέστερη 
νομοθεσία. Ωστόσο ο νόμος Ο ν.4759/2020 για τον «Εκσυγ-
χρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας» 

επιχειρεί να θέσει τις βάσεις για ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα 
στον ελληνικό χώρο: την κάλυψη του 75%-80% της ελληνι-
κής επικράτειας με σχέδια χρήσεων γης έως το 2025-26, τη 
στιγμή που από το 1983 έως σήμερα έχει καλυφθεί μόνο το 
20%.
Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των προκαταρκτικών προτάσε-
ων που κατέθεσε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλήφθηκαν, 
στον άξονα της πράσινης ανάπτυξης και της χωροταξικής 
μεταρρύθμισης, προτάσεις για την εκπόνηση των Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων και άλλων πολεοδομικών μελετών 
(για τον χαρακτηρισμό του οδικού δικτύου, τον καθορισμό 
ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης), οι οποίες φαίνεται 
να τυγχάνουν - έως τώρα - αποδοχής, στο πλαίσιο των δι-
αδικασιών αξιολόγησης των σχετικών προγραμμάτων των 
κρατών - μελών.
«Κατά τη διάρκεια της επόμενης 6-ετίας, η υλοποίηση του 

Συστήματος Χωρικού Σχεδιασμού μέσα από τα νέα Τοπικά 
Πολεοδομικά Σχέδια, καθώς και μέσα από τα αναθεωρημένα 
Ειδικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, θα μετασχημα-
τίσει τον τρόπο με τον οποίο το σύνολο των δραστηριοτήτων 
χωροθετείται, αδειοδοτείται και εγκαθίσταται. Οι επερχόμενες 
αλλαγές στο σχεδιασμό του χώρου, προκειμένου να διασφα-
λιστεί ότι δεν θα αναπαράγουν τα διαχρονικά προβλήματα 
και τις παθογένειες που ο ΣΕΒ έχει επισημάνει, απαιτούν σε 
άμεσο χρόνο την εισαγωγή ενός συντονισμένου και συνεχούς 
μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης, ο οποίος, 
προκειμένου να έχει έναν ολοκληρωμένο και επιστημονικά 
ισχυρό χαρακτήρα, προτείνεται να αποτελέσει ένα εξειδικευ-
μένο Παρατηρητήριο Χωρικού Σχεδιασμού. Η σύμπραξη των 
δημιουργικών δυνάμεων της οικονομίας με τους δημόσιους 
φορείς έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνεισφέρει με ουσιαστικό 
τρόπο στη συνολικότερη προαγωγή και εξέλιξη του τόπου», 
καταλήγει ο Σύνδεσμος.

ΣΕβ: ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ Ο ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

17

Η κατά το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας 
της Διώρυγας της Κορίνθου, που παραμένει κλειστή από τον 
Ιανουάριο λόγω καταπτώσεων, υπήρξε αντικείμενο συνάντη-
σης που είχε ο πρόεδρος Παντελής Παντελίδης και ο διευθύνων 
σύμβουλος Βασίλειος Ανδρικόπουλος της Ανώνυμης Εταιρείας 
Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), με τον διευθύνοντα σύμβουλο της 
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο) 
Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη και τον αναπληρωτή του Στέφανο 
Γιουρέλη, στα γραφεία της ΑΕΔΙΚ, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Στο έργο αποκατάστασης το οποίο αποτελεί ειδικό έργο Εθνικού 
Επιπέδου, συνδράμουν το υπουργείο Ανάπτυξης, διαθέτοντας 
πόρους ύψους 9 εκατ. ευρώ για τις απαραίτητες μελέτες και 
εργασίες αποκατάστασης και το υπουργείο Μεταφορών, λόγω 
της τεχνογνωσίας και μακράς εμπειρίας του, αναλαμβάνοντας 
την ανάθεση και επίβλεψη των έργων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση συζητήθηκε το 
χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των ζημιών και συμφωνή-
θηκε η ανάγκη επίσπευσης των αναγκαίων εργασιών ώστε να 

λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια η Διώρυγα, 
ενώ παράλληλα ο κ. Δημητριάδης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει 
απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας των εργαζομένων στην 
ΑΕΔΙΚ για τις θέσεις εργασίας τους.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο κ. Δημητριάδης 
δήλωσε χαρακτηριστικά πως «το Υπερταμείο το εγγυάται, θα 
σταθεί δίπλα τους», σημειώνοντας την ανάγκη να συστρατευ-
θούν και οι ίδιοι στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης της 
Διώρυγας.

H ΟΛΠ Α.Ε. ανακοίνωσε την έγκριση των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) 
ναυπηγικών γερανών (τύπου double level luffing jib cranes) 
για τις δραστηριότητες της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης 
Περάματος στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης Y.Ε.06.» 
συνολικής αξίας περίπου 8 εκατ. ευρώ. 
Οι υπερσύγχρονοι και τελευταίας τεχνολογίας γερανοί θα συμ-

βάλουν στην αναβάθμιση των παροχών της ΝΕΖ Περάματος, 
εξυπηρετώντας εργασίες επισκευής πλοίων μέχρι 55 μέτρα 
ύψος με ανυψωτικές ικανότητες 40 τόνων. 
Να σημειωθεί ότι επίσης είναι σε εξέλιξη η εκτέλεση του έργου 
Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάμα-
τος - Φάση Β αρχικού προϋπολογισμού περίπου 23 εκατ. ευρώ 
από τα συνολικά 55 εκατ. ευρώ των Υποχρεωτικών Επενδύσε-

ων που έχουν συμφωνηθεί με το Ελληνικό Δημόσιο για τη ΝΕΖ 
Περάματος. 
Η Φάση Α έχει υλοποιηθεί από το 2018 και έχει συμβάλει σημα-
ντικά στην αύξηση των δεξαμενιζόμενων πλοίων στο λιμάνι του 
Πειραιά (αυξήθηκαν από 69 το 2016 σε 121 το 2020).

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για να ρυθμίσουν σε έως 
και 120 δόσεις βεβαιωμένες οφειλές από δάνεια, έχουν πολίτες 
και επιχειρήσεις, μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία λειτουργεί 
στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων. 
Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ πρόκειται για δάνεια, τα οποία χο-
ρηγήθηκαν έως και το 2012, με εγγύηση του Ελληνικού Δημο-
σίου, της  Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην «Εθνικό 
Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή του Ταμείου 
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕ-
ΜΠΜΕ), και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στις τράπεζες έως τις 
7.10.2019.
 Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 2073/2021, που υπέγραψε ο Διοικη-
τής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής:
 Η αίτηση για την υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται 
στην Υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ ή Ελεγκτικό Κέντρο), που είναι 
αρμόδια για την είσπραξη (πληροφορίες στον ειδικό πίνακα της 
Ε.2073/2021 και στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο 
myTAXISnet).
 Οι προθεσμίες είναι οι εξής σύμφωνα με το ΑΠΕ:

Μέχρι την Τρίτη 4/5/2021*, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί 
από 7.10.2019 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
Εντός 6 μηνών από τη βεβαίωσή τους, για οφειλές που θα βε-
βαιωθούν μετά την 29/4/2021*.
 * Η προθεσμία της 30/4/2021 που τίθεται στο άρθρο 293 του 
ν. 4738/2020 είναι Μεγάλη Παρασκευή (αργία) και μετατίθεται 
για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 Πώς να υποβάλλετε την αίτηση
 Για τη διευκόλυνσή τους, οι φορολογούμενοι μπορούν να υπο-
βάλουν ψηφιακά την αίτησή τους, αποστέλλοντας mail στην 
αρμόδια Υπηρεσία, με θέμα, «Ρύθμιση 120 δόσεων για δάνεια 
με εγγύηση Δημοσίου». Στο mail αυτό, συμπληρώνουν και 
επισυνάπτουν την υπεύθυνη δήλωση που είναι διαθέσιμη στην 
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Gov.gr, με το παρακάτω κείμενο:
 «Με την ιδιότητά μου ως φυσικό πρόσωπο/νόμιμος εκπρό-
σωπος /εκκαθαριστής /κληρονόμος ....... παρακαλώ όπως 
ρυθμίσετε σύμφωνα με το άρθρο 293 του ν.4738/2020 τις 
βεβαιωμένες οφειλές μου ή της εταιρείας με Α.Φ.Μ.  ............ ή  
του κληρονομούμενου με Α.Φ.Μ. .................. σε Δημόσιες Οι-
κονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα που προήλθαν από επι-

χειρηματικό δάνειο/δάνειο φυσικού προσώπου, με  υπουργική 
απόφαση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου/
παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελλη-
νική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ»/της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), σε ......... μηνιαίες δόσεις.»
Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης ψηφιακά, την επόμενη 
ημέρα, η αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ αποστέλλει στον οφειλέτη 
μήνυμα στη θυρίδα του στο myTAXISnet, με τις πληροφορίες 
για την οριστικοποίηση της ρύθμισης (Ταυτότητα Ρυθμισμένης 
Οφειλής, ποσό και προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης).
 Για λόγους χρηστής διοίκησης, παρέχεται η δυνατότητα υπα-
γωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων και στους οφειλέτες, 
που από τις 27/10/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 
4738/2020 που θέσπισε τη ρύθμιση των 120 δόσεων) έχουν 
εντάξει τις οφειλές αυτές στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013. 
Οι οφειλέτες αυτοί μπορούν να εντάξουν το υπόλοιπο των εν 
λόγω οφειλών στη ρύθμιση έως και 120 δόσεων.

ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ: ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Συζήτησαν οι κ.κ. Π. Παντελίδης και Β. Ανδρικόπουλος
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Περισσότερα από τα μισά ανώτατα στελέχη φορολογι-
κών και οικονομικών διευθύνσεων (53%), αναμένουν 
αυξημένη φορολογία τα επόμενα τρία έτη, καθώς οι κυ-
βερνήσεις καλούνται να διαχειριστούν δημοσιονομικές 
πιέσεις και να επανεκκινήσουν τις οικονομίες τους, μετά το 
πέρας της πανδημίας του COVID-19. Το συμπέρασμα αυτό 
προκύπτει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- από τη νέα παγκόσμια 
έρευνα της ΕΥ, 2021 EY Tax Risk and Controversy Survey, 
η οποία κατέγραψε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, τις 
απόψεις 1.265 φορολογικών και οικονομικών διευθυ-
ντών, από 60 χώρες και 20 κλάδους της οικονομίας.
Όσον αφορά την πανδημία, τα διευθυντικά στελέχη που 
συμμετείχαν στην έρευνα ανέδειξαν ως κορυφαίους φο-
ρολογικούς κινδύνους: τα ζητήματα που προκύπτουν 
σχετικά με εργαζόμενους που έχουν αποκλειστεί στο 
εξωτερικό, την αντιμετώπιση των οικονομικών ζημιών 
που προκάλεσε o COVID-19, τις απαιτήσεις επιστροφών 
φόρου, αλλά και τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας. 
Οι ερωτηθέντες ανησυχούν, επίσης, για φορολογικούς 
κινδύνους που σχετίζονται με τις ενδοομιλικές συναλλα-
γές (transfer pricing), οι οποίες έχουν επηρεαστεί από την 
πανδημία, καθώς και με την επιτάχυνση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των φορολογικών αρχών. Οι συμμε-
τέχοντες δηλώνουν ότι αναμένουν να διαμορφωθεί ένα 
αυξητικό περιβάλλον φορολογικών κινδύνων, που θα 
εκτείνεται από τον ενδελεχή έλεγχο της συνήθους επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας, έως τα φορολογικά δικαστή-
ρια.
Ως αποτέλεσμα, η διαχείριση των φορολογικών κινδύνων 
και των επακόλουθων διαφορών με τις φορολογικές αρ-
χές, έχει αναρριχηθεί στην κορυφή της ατζέντας των επι-
χειρήσεων. Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι 
η διαχείριση φορολογικών κινδύνων αποτελεί ήδη προτε-
ραιότητα για τις φορολογικές λειτουργίες της επιχείρησής 
τους, ενώ επιβεβαιώνουν, επίσης, ότι η διοίκηση των επι-
χειρήσεων ασχολείται πλέον πιο ενεργά με τα φορολογικά 

ζητήματα.
Γεωγραφικά, οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι η Ευρώπη επι-
φυλάσσει τον υψηλότερο βαθμό φορολογικού κινδύνου 
για τα επόμενα τρία έτη, ενώ η αμερικανική ήπειρος και 
η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ακολουθούν σε μικρή από-
σταση. Οι απόψεις σε ό,τι αφορά την επιβολή φορολογί-
ας, ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο της οικονομίας. Οι 
επιχειρήσεις στους κλάδους των μέσων μαζικής ενημέ-
ρωσης και της ψυχαγωγίας (57%), του πετρελαίου και 
του φυσικού αερίου (59%), των τηλεπικοινωνιών (68%) 
και των βιοεπιστημών (68%), δηλώνουν ότι αναμένουν 
αυξημένη επιβολή φόρων - ποσοστά υψηλότερα από τον 
παγκόσμιο μέσο όρο που κατέγραψε η έρευνα (53%). 
Οι ενδοομιλικές συναλλαγές αναφέρονται ως η μεγαλύ-
τερη πηγή φορολογικού κινδύνου. Οι ερωτηθέντες δη-
λώνουν ότι τους ανησυχεί η εμφάνιση ενός ευρύτερου 
φάσματος κινδύνων σε αυτόν τον τομέα το 2021 και 
μετέπειτα, εξαιτίας της μεταβλητότητας στα κέρδη που 
παρατηρήθηκε λόγω της πανδημίας, καθώς και των 
προκλήσεων που σχετίζονται με τον καθορισμό σημείων 
αναφοράς (benchmarks) για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
Αναμένονται, επίσης, νέες φορολογικές προκλήσεις και δι-
αφορές με τις φορολογικές αρχές, που πηγάζουν από την 
πανδημία, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών ζη-
μιών, της διεκδίκησης επιστροφών φόρου, αλλά και των 
μέτρων τόνωσης της οικονομίας. Σχεδόν οι μισοί από τους 
συμμετέχοντες (45%) επισημαίνουν ως σημαντικούς τους 
κινδύνους φορολόγησης που σχετίζονται με επιχειρήσεις 
και εργαζόμενους που έχουν αποκλειστεί στο εξωτερικό, 
εξαιτίας των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και των αλλα-
γών στις μεταναστευτικές πολιτικές λόγω COVID-19. Σχε-
δόν το ένα τρίτο (28%) διαβλέπουν την πιθανότητα νέων 
φορολογικών ελέγχων, με επίκεντρο τα μέτρα στήριξης ή 
τόνωσης της οικονομίας έναντι της πανδημίας. Τα ανώ-
τατα στελέχη φορολογικών διευθύνσεων προβλέπουν, 
επίσης, ότι θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερους 

φόρους τα επόμενα τρία έτη: το 51% παγκοσμίως ανα-
μένουν υψηλότερους άμεσους, και το 44% υψηλότερους 
έμμεσους φόρους.
Ακόμη και πριν από την πανδημία, οι φορολογικές διευ-
θύνσεις των επιχειρήσεων αντιμετώπιζαν έναν πρωτο-
φανή ρυθμό ψηφιακών και νομοθετικών αλλαγών, με τα 
τρία τέταρτα (75%) των ερωτηθέντων να σημειώνουν ότι 
οι τοπικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστη-
καν τα τελευταία τρία χρόνια, αύξησαν τα συνολικά επί-
πεδα φορολογικού κινδύνου. Συγχρόνως, σχεδόν τα τρία 
τέταρτα (74%) δηλώνουν ότι η ψηφιοποίηση των φορο-
λογικών αρχών έχει αυξήσει τον φορολογικό κίνδυνο, 
καθώς η πρόοδος στην ανάλυση δεδομένων, στη μηχα-
νική μάθηση και στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), αλλά και 
η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών, οδηγούν σε 
αυξημένη επιτήρηση των επιχειρήσεων. Οι ερωτηθέντες 
υπογραμμίζουν ότι πολλές φορολογικές αρχές έχουν ση-
μειώσει τόσο μεγάλη πρόοδο στην ψηφιοποίηση, ώστε, 
ενδεχομένως, βρίσκονται πλέον στο σημείο να γνωρίζουν 
περισσότερα για τις φορολογικές υποθέσεις μιας επιχείρη-
σης, από όσο η ίδια η επιχείρηση.
Για τη διαχείριση του φορολογικού κινδύνου και των 
διαφορών με τις φορολογικές αρχές, το 50% των ερω-
τηθέντων δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ήδη ένα Πλαίσιο 
Φορολογικού Ελέγχου (Tax Control Framework - TFC). 
Ωστόσο, μόνο το 47% παρακολουθούν ενεργά τις τρέ-
χουσες εξελίξεις της φορολογικής πολιτικής σε διεθνή 
κλίμακα, το 37% ελέγχουν τακτικά τα φορολογικά των 
επιχειρήσεών τους χρησιμοποιώντας data analytics, 
ενώ το 28% πραγματοποιούν τακτικά ελέγχους προσο-
μοίωσης. Παράλληλα, το 40% δηλώνουν ότι υλοποιούν 
προληπτικά μια στρατηγική συμμόρφωσης, ενώ το 35% 
εφαρμόζουν μια ξεκάθαρα καθορισμένη στρατηγική 
προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικών συναλλαγών 
(Advance Pricing Agreement - APA).

H πανδημία του κορωνοϊού θα επηρεάσει αρνητικά την 
ανάπτυξη της Ευρωζώνης τους επόμενους μήνες, αλλά 
οι κίνδυνοι μετά το διάστημα αυτό υποχωρούν και η 
ανάπτυξη θα ενισχυθεί μόλις γίνει δυνατή η άρση των 
lockdown, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ.

Η Λαγκάρντ επανέλαβε ότι τα 1,85 τρισ. ευρώ του έκτα-
κτου προγράμματος αγορών ομολόγων (PEPP) δεν είναι 
υποχρεωτικό να διατεθούν πλήρως, αλλά η ΕΚΤ διατηρεί 
επίσης τη δυνατότητα να αυξήσει το ποσό, αν αυτό δικαι-
ολογείται από τις συνθήκες της αγοράς.
«Συνολικά, οι κίνδυνοι όσον αφορά τις αναπτυξιακές προ-
οπτικές της Ευρωζώνης έγιναν πιο ισορροπημένοι, αν και 

βραχυπρόθεσμα παραμένουν οι καθοδικοί κίνδυνοι λόγω 
της πανδημίας», ανέφερε η Λαγκάρντ σε δήλωσή της που 
απηχεί τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ μετά τη συνεδρί-
αση του Μαρτίου. 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ φΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΚΕφΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ - ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ey

ΕΚΤ - ΛΑΓΚΑΡΝΤ: ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩζΩΝΗΣ
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Τους πέντε γενικούς άξονες προτεραιοτήτων που οφείλει 
η Ελλάδα να υιοθετήσει με βάση τα διδάγματα και την 
εμπειρία του παρελθόντος, περιέγραψε ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταικούρας στην ομιλία του στο δια-
δικτυακό συνέδριο του Economist, με θέμα: «200 Χρόνια 
Οικονομικής Επιβίωσης», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. 
Πρόκειται για την οικοδόμηση ενός νέους παραγωγικού 
προτύπου, την εφαρμογή ισορροπημένης δημοσιονομι-
κής πολιτικής, την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας 
των θεσμών, την διαμόρφωση περιβάλλοντος ενότητας, 
τον δυναμισμό και το αίσθημα εθνικής αυτοπεποίθησης
Αναλυτικά οι πέντε άξονες προτεραιοτήτων όπως τους 
περιέγραψε ο Χ. Σταικούρας είναι οι εξής:
«Η εμπειρία και τα διδάγματα του παρελθόντος προσδιο-
ρίζουν, σε μεγάλο βαθμό, τους γενικούς άξονες των προ-
τεραιοτήτων, τους οποίες οφείλουμε να υιοθετήσουμε. 
Συγκεκριμένα: 
1ος ‘Αξονας. Η οικοδόμηση ενός νέου παραγωγι-
κού προτύπου.
Εάν διατρέξουμε τη σύγχρονη ιστορία μας, θα διαπιστώ-
σουμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα μειονέκτημα της ελληνι-
κής οικονομίας υπήρξε η έλλειψη επαρκώς τεκμηριωμέ-
νου σχεδίου. 
Οι οικονομικές κρίσεις που διήλθε η χώρα μας στο πέρας 
των δύο τελευταίων αιώνων, ανέδειξαν με εμφατικό 
τρόπο τις αδυναμίες του εκάστοτε εφαρμοζόμενου παρα-
γωγικού μοντέλου, που, για μακρές περιόδους, δεν στηρί-
χθηκε στους ισχυρούς πυλώνες της παραγωγικότητας και 
της ανταγωνιστικότητας, ενώ παρουσίαζε ροπή προς την 
κατανάλωση, τον υπέρμετρο δανεισμό και την έλλειψη 
υγιών ξένων επενδύσεων.
Γι’ αυτό, βασικός στόχος της σημερινής Κυβέρνησης, από 
την αρχή της θητείας της, είναι η στροφή της ελληνικής 
οικονομίας σε ένα νέο, σύγχρονο, εξωστρεφές, ανταγωνι-
στικό, ανθεκτικό, πράσινο, ψηφιακό και κοινωνικά δίκαιο 
αναπτυξιακό μοντέλο, με αύξηση της συνολικής παραγω-
γής, των εξαγωγών και των επενδύσεων, κυρίως μέσω 
της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών, της διάδο-
σης και εφαρμογής της γνώσης, της προώθησης σε σύγ-
χρονες κατευθύνσεις της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 
της δια βίου μάθησης, της έρευνας και της καινοτομίας.
Έχουμε ύψιστο εθνικό χρέος να αξιοποιήσουμε, στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό, το σύνολο του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της χώρας, και ιδίως των νέων, προκειμένου να 
αναδείξουμε τις τεράστιες δυνατότητές της και να ανα-
βαθμίσουμε την πέραν των συνόρων «ακτινοβολία» της 
Ελλάδας.

2ος ‘Αξονας. Η εφαρμογή ισορροπημένης δημο-
σιονομικής πολιτικής.
Η άσκηση συνετής και ισορροπημένης δημοσιονομικής 
πολιτικής καθίσταται ζωτικής σημασίας για την υγιή 
ανάπτυξης της χώρας, χωρίς να αυξάνεται υπέρμετρα το 
χρέος εις βάρος των επόμενων γενεών. 
Η σημερινή Κυβέρνηση ακολουθεί αυτή την οικονομική 
στρατηγική, από την πρώτη στιγμή. 
Ακόμη και κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, 
όπου κρίθηκε αναγκαία η αλλαγή σχεδιασμού και η εφαρ-
μογή επεκτατικών πολιτικών, ως Υπουργείο Οικονομικών 
προχωρήσαμε μεν στην αξιοποίηση της υφιστάμενης - σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο - δημοσιονομικής ευελιξίας, αποφεύ-
γοντας όμως τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. 
3ος ‘Αξονας. Η περαιτέρω αναβάθμιση της ποιό-
τητας των θεσμών.
Ο θεσμικός εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κράτους απο-
τέλεσε μια αργή διαδικασία, που δεν στερήθηκε «πισωγυ-
ρισμάτων». 
Η γραφειοκρατία, η πολυνομία, οι πελατειακές σχέσεις και 
η «πλημμελώς λειτουργούσα διοικητική μηχανή», στά-
θηκαν τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη και την 
προσέλκυση επενδύσεων, επί πολλές δεκαετίες. 
Ωστόσο, ήδη από τα πρώτα χρόνια ύπαρξης του νέου 
κράτους, και παρά τις όποιες θεσμικές αρρυθμίες, είχαν 
φανεί τα πρώτα ψήγματα φιλελευθερισμού και δικαιοσύ-
νης. 
Αντίστοιχη είναι και η πρόοδος αναφορικά με τη λειτουρ-
γία της Αντιπροσωπευτικής μας Δημοκρατίας, ως διαδι-
κασία εγγύησης της Ελευθερίας, μέσα από την απόλαυση 
των δικαιωμάτων, κάθε μορφής.
Αναντίρρητα η Ελλάδα, ειδικά μετά το 1974, έχει πραγμα-
τοποιήσει άλματα στον συγκεκριμένο τομέα, χωρίς αυτό 
βέβαια να σημαίνει πως δεν υπάρχουν ακόμα πεδία και 
τομείς που υπολείπεται.
‘Αλματα έχουν συντελεστεί και κατά τη θητεία της σημε-
ρινής Κυβέρνησης, στους τομείς της βελτίωσης της λει-
τουργίας των θεσμών, της αποδοτικότητας της Δημόσιας 
Διοίκησης και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και 
της φοροαποφυγής, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες 
των νέων τεχνολογιών.
4ος ‘Αξονας. Η διαμόρφωση περιβάλλοντος ενό-
τητας.
Ένα από τα μεγαλύτερα διδάγματα της ιστορικής μας 
διαδρομής είναι ότι έχουμε ανάγκη τη σύμπνοια, τη συ-
ναίνεση και τη συνεργασία, καθώς ενωμένο το Έθνος μας 
άνθισε, εντυπωσίασε και μεγαλούργησε.

Αντιθέτως, οι διχόνοιες και η επικράτηση του λαϊκισμού 
ως «γνώμονα» λήψης σημαντικών αποφάσεων, αποδεί-
χθηκαν μοιραία λάθη, που οδήγησαν σε εθνικό διχασμό 
και οικονομική κατάρρευση. 
Δίχως την τοξικότητα και την «εκκωφαντική» ένταση αυ-
τών, και δίχως την κατά καιρούς επικράτηση των «σειρή-
νων» της δημαγωγίας, η Ελλάδα θα είχε σίγουρα επιτύχει 
ακόμη σπουδαιότερα επιτεύγματα.  
Μια μακράς πνοής μεταρρύθμιση της παιδείας μας, η 
οποία θα βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του 
Πολιτισμού μας και στους βασικούς άξονες της Εθνικής 
μας «ταυτότητας», θα ενισχύσει το αίσθημα εθνικής ενό-
τητας.
5ος ‘Αξονας. Ο δυναμισμός και το αίσθημα εθνι-
κής αυτοπεποίθησης.
Η Ελλάδα οφείλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στο εγχείρημα της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Οικο-
δομήματος και στη διαμόρφωση της νέας εποχής, παγκο-
σμίως, που ανοίγεται μπροστά μας.
Με περηφάνια και αυτοπεποίθηση, διατυπώνουμε συνε-
κτικές προτάσεις για την επίτευξη ευρωπαϊκής αλληλεγ-
γύης, ευημερίας και ισότητας. 
Βαδίζουμε στο μέλλον με δυναμισμό και εμπιστοσύνη 
στον εαυτό μας.
Επιπλέον έχουμε αποδείξει ότι η χώρα μας αποτελεί δύνα-
μη σταθερότητας στην ευρύτερη ταραχώδη περιοχή, έναν 
πυλώνα δημοκρατίας, μια χώρα με ισχυρό momentum 
και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Το αποδείξαμε και πρόσφατα, συνεισφέροντας εποικο-
δομητικά στον ευρωπαϊκό διάλογο για τα μέσα αντιμε-
τώπισης της υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών 
επιπτώσεών της. 
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ισχυροποιήσει 
τη φωνή της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. 
Οραματίζεται, προτείνει και υλοποιεί.
Η Ελλάδα δεν έχει μόνο ένδοξο παρελθόν, αλλά και ένα 
πολλά υποσχόμενο μέλλον».
Στην αρχή της ομιλίας του ο υπουργός Οικονομικών ανέ-
φερε οτι:
«Φέτος εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης.
Επανάσταση που συνιστά, αναμφίβολα, τομή στην ιστο-
ρία του ελληνισμού, καθώς αποτέλεσε την ιδρυτική πράξη 
του νεότερου Ελληνικού Κράτους.

Συνέχεια στη σελ. 20
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Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτύχει υψηλότερη ανάπτυ-
ξη μέσα από τις μεταρρυθμίσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις 
ανέφερε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, κατά τη διάρκεια συμμετοχής 
του σε συζήτηση στο συνέδριο του Economist με θέμα «200 
Χρόνια Οικονομικής Επιβίωσης». Παράλληλα ο αναπληρω-
τής υπουργός σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι η αναπτυ-
ξιακή διαδικασία δεν θα πρέπει να συμπιέζεται από πάρα πολύ 
υψηλά πλεονάσματα και επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης 
για «μικρά, σταθερά, μετρημένα βήματα» στο δημοσιονομικό 
πεδίο.
 Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊ-

κό επίπεδο για τα δημοσιονομικά, ο Θ.Σκυλακάκης είπε ότι 
υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγμα-
τα μετά την πανδημία, αλλά «θέλουμε να τηρήσουμε τους 
στόχους που θα αποφασιστούν». Τόνισε πάντως ότι είναι 
διασφαλισμένο το χαμηλό κόστος αποπληρωμής τού ελληνι-
κού χρέους. Στο σημείο αυτό ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σε 
κάθε περίπτωση θα ακολουθήσει δημοσιονομικά υπεύθυνη 
στάση, όπως έπραξε και στο πλαίσιο της πανδημίας όπου όλα 
τα μέτρα είναι στοχευμένα και αυστηρά συνδεδεμένα με τη 
διάρκεια της πανδημίας και την επόμενη ημέρα. Σε ό,τι αφορά 
την κάλυψη του επενδυτικού κενού στην ελληνική οικονομία, 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι σημα-

ντική θα είναι η συμβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. 
Όπως είπε οι μεταρρυθμίσεις και το σχέδιο ανάπτυξης που 
έχει σχεδιάσει η ελληνική κυβέρνηση θα αλλάξουν το τοπίο 
στις επενδύσεις. Επικαλούμενος την έκθεση της Τράπεζας της 
Ελλάδος σχετικά με τα οφέλη που θα προκύψουν από την 
υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, τόνισε ότι τα 
κονδύλια που προβλέπονται σ’ αυτό θα συμβάλλουν στην 
υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια. Επισήμανε 
επίσης ότι η εφαρμογή των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύ-
σεων σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις θα βελτιώσουν και 
το σχέδιο βιωσιμότητας του χρέους. 

Θ.ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ecoNomISt: ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Συνέχεια από τη σελ. 19

Παράλληλα όμως, συγκίνησε, ενέπνευσε και αφύπνισε λαούς 
σε όλη την Οικουμένη, συνιστώντας παράδειγμα για μετέπειτα 
αγώνες, για την προάσπιση της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας 
και της Δημοκρατίας.
Η φετινή χρονιά, με το ιστορικό και συμβολικό βάρος που 
φέρει, μπορεί - και πρέπει - να αναδειχθεί σε κειμήλιο εθνικής 
αυτογνωσίας και ταυτόχρονα να αποτελέσει πολύτιμη ευκαι-
ρία απολογισμού, αναστοχασμού και οραματισμού.
Πόσο μάλλον που η φετινή επέτειος συμπίπτει με προκλήσεις 
της Γείτονος, την αυξημένη αβεβαιότητα και μια νέα ιδιότυπη 
μάχη που δίνουμε, για να αποτινάξουμε τον «ζυγό της πανδη-
μίας» και να επανακτήσουμε την «ελευθερία» μας.
Είναι αλήθεια ότι στην πορεία αυτών των 200 ετών, συγκρο-
τήσαμε τη νέα Ελλάδα.
Προοδεύσαμε, περνώντας μέσα από Συμπληγάδες.
Πολεμήσαμε τόσο γενναία, που ακόμη και όταν χάσαμε πολέ-
μους, αναγνωρισθήκαμε ως νικητές.
Όμως, υποπέσαμε και σε λάθη, σε καταστροφικές εμφύλιες 
διαμάχες.
Διαγράψαμε τροχιά, με πολλά πάνω, αλλά και αρκετά κάτω.
Όμως, χάρη, στην αυταπάρνηση και στις θυσίες του ελληνι-
κού λαού, αλλά μερικές φορές και την αλληλεγγύη εταίρων 
και συμμάχων μας, καταφέρναμε να σταθούμε όρθιοι, βγαί-
νοντας δυνατότεροι μετά από κάθε κρίση. 
Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που επιτυγχάνει, μέσω 
διαδοχικών κύκλων δημιουργίας και καταστροφής, να προ-
χωρεί προς τον μεγάλο στόχο της, που είναι η μετεξέλιξή της 
σε μια σύγχρονη και ευημερούσα Δημοκρατία.
Ειδικότερα όσον αφορά στην πορεία της ελληνικής οικονο-
μίας, αυτή χαρακτηρίζεται από περιόδους με εντυπωσιακά 
αναπτυξιακά άλματα, αλλά και με στασιμότητες και υφέσεις. 

Ιχνηλατώντας την, από την ανεξαρτησία μέχρι σήμερα, δι-
απιστώνουμε ότι κάλυψε μεγάλο μέρος του χάσματος που 
στην αφετηρία τη χώριζε από τις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης.
Και τούτο παρότι αρκετές φορές «φλέρταρε» με την οικονομι-
κή καταστροφή, ως συνέπεια ενδογενών λαθών και εξωγε-
νών παραγόντων.
Όμως, παρά τις δοκιμασίες και τις κρίσεις σε αυτά τα διακόσια 
χρόνια, η χώρα κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει οικονομικά, 
αλλά να προοδεύσει και να εξελιχθεί.
Είναι αλήθεια ότι η πορεία της οικονομίας, εκτός από λάθη, 
περιέχει πολλά και σημαντικά επιτεύγματα. 
Ενδεικτικά σημειώνω: 
- Την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, οι οποίοι 
συνέβαλαν στην αλλαγή κουλτούρας, στο «μπόλιασμα» ιδε-
ών και στη μεγέθυνση της οικονομίας.
- Το μέγιστο επίτευγμα της εισόδου της Ελλάδας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και ακολούθως στον σκληρό πυρήνα της, την 
Ευρωζώνη.
- Τις εντυπωσιακές φάσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού 
κατά τις περιόδους Χαρίλαου Τρικούπη, Ελευθέριου Βενι-
ζέλου και Κωνσταντίνου Καραμανλή, που μετέτρεψαν την 
Ελλάδα από οικονομία και κοινωνία υστέρησης, σε μία ανε-
πτυγμένη χώρα του ευρωπαϊκού χώρου και του κόσμου.
- Τη θεαματική βελτίωση του μορφωτικού και βιοτικού επιπέ-
δου των πολιτών της.
- Την ανάδειξη σε χώρα που κατάφερε να καταστεί και παρα-
μένει, επί δεκαετίες, το πλουσιότερο κράτος στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή.
Συνεπώς, το ισοζύγιο των 200 ετών είναι ξεκάθαρα θετικό για 
την Πατρίδα μας και όλους τους Έλληνες. 
Ο απολογισμός των 200 ετών από την Εθνεγερσία, προσφέρει 
μία ξεχωριστή ευκαιρία να αναλογιστούμε αυτά τα επιτεύγμα-

τα, αλλά και τα λάθη μας.
Στα λάθη πρέπει να σταθούμε όχι ως απλοί «παρατηρητές», 
αλλά ως συνειδητοποιημένοι πολίτες, που τα ανιχνεύουν και 
τα αναλύουν, με ακρίβεια και ειλικρίνεια, ώστε να μην τα επα-
ναλάβουμε».
Κλείνοντας την ομιλία του ο υπουργός Οικονομικών τόνισε τα 
ακόλουθα:
«Στο πέρασμα των 200 αυτών ετών, οικοδομήσαμε, με πρω-
τεργάτη τον Ιωάννη Καποδίστρια, ένα σύγχρονο, δημοκρατι-
κό κράτος, μέλος της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κοινότητας, 
και κατακτήσαμε υψηλό επίπεδο ευημερίας. Η πρόοδος αυτή 
συντελέστηκε μέσα από σκληρή δουλειά και συνεχείς αγώνες, 
περιόδους αλματώδους ανάπτυξης, αλλά και διαστήματα 
όπου αποκλίναμε, για κάποιον καιρό, από την πορεία μας. 
Ζήσαμε στιγμές θριάμβου αλλά και καταστροφής, πράξαμε 
σωστά, κάναμε όμως και λάθη, προχωρήσαμε μπροστά, κά-
ναμε όμως και βήματα προς τα πίσω. Το βέβαιο είναι ότι δεν 
σταματήσαμε ποτέ να αγωνιζόμαστε. Όπως και σήμερα, που 
δίνουμε αυτή την πρωτοφανή μάχη με την πανδημία. Μάχη 
από την οποία θα βγούμε πιο δυνατοί, ενωμένοι και αποφα-
σισμένοι να αξιοποιήσουμε τα διδάγματα του παρελθόντος 
και να αδράξουμε τις ευκαιρίες του παρόντος. Είναι στο χέρι 
όλων μας να υπερνικήσουμε τις δυσκολίες, και να συν-δια-
μορφώσουμε ένα μέλλον υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης, κοινω-
νικά δίκαιης ανάπτυξης. Γιατί όταν υπερισχύει η ενότητα και 
η ομοψυχία - όταν «είμαστε εις το ‘εμείς’ κι όχι εις το ‘εγώ’», 
όπως τόνισε ο Στρατηγός Μακρυγιάννης -, οι Έλληνες κατα-
φέρνουμε θαύματα, ακόμα και υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες.
Η Ελλάδα που έρχεται από μακριά, έχουμε χρέος, όλοι μας, να 
την πάμε μακριά, με εθνική αξιοπρέπεια, συνολική ισχύ και 
ευημερία των πολιτών της».
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 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 
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Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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Εναλλακτική όδευση του έργου διασύνδεσης του ηλεκτρικού 
συστήματος της Πελοποννήσου με την Αττική με γραμμή 
υψηλής τάσης δρομολογεί ο ΑΔΜΗΕ, αναμένοντας και την 
έκβαση της προσφυγής της Μονής Καλαβρύτων, μετά πρω-
τοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα 
Σκρέκα. Στο νέο σχέδιο απεμπλοκής του έργου αναφέρθηκε 
χθες ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ κ. Ιωάννης Μάργαρης, επι-
σημαίνοντας ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν δεσμευθεί για την 
επιτάχυνση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
έτσι ώστε να μην απαιτηθούν άνω από 4 με 6 μήνες για την 
ολοκλήρωσή της. Αυτό που θα επιδιώξει ωστόσο ο ΑΔΜΗΕ, 
σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να επιτραπεί η ολοκλήρωση του 
έργου μέχρι να τελεσφορήσει η διαδικασία αδειοδότησης 
και οι δύο πυλώνες που περνούν από τη μονή να μεταφερ-
θούν στη συνέχεια. Τις πρωτοβουλίες αυτών των κινήσεων 
έχει αναλάβει ο κ. Σκρέκας, ο οποίος θα πρέπει να σημειωθεί 
επισκέφθηκε τη Μονή Καλαβρύτων και συνομίλησε με τις κα-
λόγριες που αντιδρούν.

Αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη χορήγηση 
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ενός εργοστασίου φυ-
σικού αερίου συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ισχύος 830 
MW και προϋπολογισμού της τάξεως των 350 εκατομμυρίων 
ευρώ υπέβαλε η ισραηλινή εισηγμένη στο χρηματιστήριο του 
Τελ Αβίβ G.P. Global Power Ltd. Η εν λόγω επένδυση σχεδι-
άστηκε και δρομολογήθηκε το τελευταίο έτος μετά και την 
επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
στο Τελ Αβίβ στα μέσα Ιουνίου και τις συναντήσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν εκεί με πρωτοβουλία της ισραηλινής πλευράς 
και κοινό στόχο την ενίσχυση των διμερών οικονομικών 
σχέσεων. 
Για τη χρηματοδότηση του έργου, που σύμφωνα με πληρο-
φορίες σχεδιάζεται να χωροθετηθεί στη Θεσσαλία και ειδικό-
τερα στην Περιφέρεια της Λάρισας, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέ-
ρον από την επίσης ισραηλινών συμφερόντων, εισηγμένη 
στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, Aroundtown S.A. με 
κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 10 δισ, η οποία δραστηρι-
οποιείται στο real estate. Το ενδιαφέρον της συνδέεται από 
κύκλους της αγοράς τόσο με το project αυτό καθαυτό όσο 
και με την προοπτική να προχωρήσει μαζί με τους βασικούς 
μετόχους της G.P. Global Power και στην ανάπτυξη δικτύου 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική επικράτεια. 
Βασικός μέτοχος της G.P. Global Power είναι ο όμιλος του 
ισραηλινού επιχειρηματία Nissan Caspi, ο οποίος δραστη-
ριοποιείται στην ενέργεια με δύο κυρίως κυρίως βραχίονες: 
αυτόν της παραγωγής ενέργειας, μέσω της G.P. Global Power 
Ltd, η οποία μάλιστα πρόσφατα μέσω της θυγατρικής της ΙΡΜ 
Beer Tuvia έθεσε σε λειτουργία ένα αντίστοιχο εργοστάσιο 
συνδυασμένου κύκλου στο Ισραήλ εγκατεστημένης ισχύος 
470 MW προϋπολογισμού 520 εκατομμυρίων ευρώ, και 
εκείνον της έρευνας και ανάπτυξης ενεργειακών τεχνολογιών, 
αποθήκευσης υδρογόνου, μπαταριών ιόντων λιθίου, καθώς 
και παραγωγής υγρών καυσίμων από φυσικό αέριο (GTLF) 
μέσω της OSEG Ltd. 
Για την επένδυση ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα η G.P. 
Global έχει ήδη ιδρύσει ελληνική εταιρεία με αποκλειστικό 
σκοπό την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω έργου, στην 
οποία πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου θα είναι σύμ-
φωνα με πληροφορίες ο Βασίλης Μηλιώνα. Ο επιχειρηματίας 
είναι γνωστός από την προηγούμενη δραστηριοποίησή του 
στην ελληνική αγορά ενέργειας και ειδικότερα την εμπλοκή 
του στην υπόθεση της Energa-Hellas Power για το σκάνδαλο 
της οποίας ωστόσο αθωώθηκε δικαστικά σε δεύτερο βαθμό. 

ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΑ ΣΚΡΕΚΑ ΓΙΑ 
ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ

ΕΡΓΟ 350 ΕΚΑΤ. ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
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Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας προχωρά στην προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου 
Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήματος, συνολικού 
προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιή-
σει η ένωση εταιρειών Intrasoft International - ΟΤΕ Α.Ε., 
σηματοδοτώντας την ψηφιοποίηση των εταιρικών διαδι-
κασιών του Διαχειριστή. Η σύμβαση ανάθεσης υπεγράφη 
στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ από τον πρόεδρο και διευ-
θύνοντα σύμβουλο Μάνο Μανουσάκη, τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Intrasoft International Αλέξανδρο Μάνο 
και τον ICT Director Ομίλου ΟΤΕ Λυκούργο Αντωνόπου-
λο, παρουσία του αναπληρωτή γενικού διευθυντή Οικο-
νομικών Υπηρεσιών ΑΔΜΗΕ Ιάσονα Ρουσόπουλου, του 
γενικού διευθυντή Enterprise Solutions Business Unit της 
Intrasoft International Χρήστου Κοντέλλη και του Private 
Sector Business Leader Ομίλου ΟΤΕ .

Ένα ακόμη βήμα από τα τελευταία που έχουν απομείνει 
για την εκκίνηση του εμβληματικού επενδυτικού σχεδίου 
ανάπλασης της έκτασης του Ελληνικού πραγματοποιή-
θηκε. Ο κύκλος των εκκρεμοτήτων με τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικράτειας επί των προσφυγών που 
έχουν καταθέσει ομάδες και φορείς πολιτών έκλεισε. Και 
πια, σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμοδίων που εμπλέκονται 
με την επένδυση, είναι θέμα εβδομάδων για την ημέρα 
έναρξης του project. 
Όπως έγινε χθες γνωστό από πηγές της » Lamda 
Development το Συμβούλιο της Επικράτειας αποφάσι-
σε να απορρίψει την αίτηση ακύρωσης κατά της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που έχει εγκρίνει τις πολε-

ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣτΕ

ΑΔΜΗΕ: ΣΥΜβΑΣΗ 6,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΕ 
ΟΤΕ - INtrASoft
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Στον ίδιο όμιλο με την G.P. Global, η οποία αιτείται την άδεια 
από την ΡΑΕ, ανήκει και η επίσης εισηγμένη στο χρηματιστή-
ριο του Τελ Αβίβ, Inter Industries Ltd, που δραστηριοποι-
είται στην κατασκευή έργων ΑΠΕ, καθώς και η γερμανική 
IP Inovative Power GmbH η οποία δραστηριοποιείται στον 
τομέα των ιδιωτικών ενεργειακών έργων καθώς και σταθ-
μών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία, τις Κάτω 
Χώρες και την Αγγλία.

οδομικές μελέτες και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς 
όρους της επένδυσης. Με την έκδοση της απόφασης, «το 
ΣτΕ», όπως σημειώνουν αρμόδιοι κύκλοι, «βάζει τη σφρα-
γίδα του στη νομιμότητα και το κύρος των πολεοδομικών 
μελετών και κάνει ένα ακόμα από τα τελευταία βήματα για 
τη λήξη των εκκρεμοτήτων». 
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με την απόφασή του 
απέρριψε τους ισχυρισμούς περί «δήθεν μεταβίβασης των 
κοινόχρηστων χώρων στη διοίκηση και διαχείριση ιδιω-
τικών φορέων, καθώς η Ελληνικό ΑΕ ουδέποτε θα απο-
κτήσει κυριότητα σε κοινόχρηστους χώρους, ο δε Φορέας 
Διαχείρισης Κοινοχρήστων κατά τον νόμο διοικείται κατά 
πλειοψηφία από τους Δήμους Ελληνικού-Αργυρούπολης, 
Γλυφάδας και Αλίμου», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. 
Το ΣτΕ απέρριψε ως «αβάσιμο» και τον ισχυρισμό ότι 
«η θεσμοθέτηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για 
τα έργα και τις δραστηριότητες, μετά την ΚΥΑ, συνιστά 
τροποποίηση της Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών», 
κατά τους ίδιους κύκλους. Σημειώνεται ακόμη, κατά τις 
ίδιες πληροφορίες, ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως 
«η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πληροί όλα τα 
απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία», ενώ απέρ-
ριψε ως αβάσιμους ισχυρισμούς για παραβίαση της νομο-
θεσίας της ΕΕ περί απαγόρευσης κρατικών ενισχύσεων.
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Σε ρυθμούς συλλογής δηλώσεων θα μπουν στις αρχές 
Μαΐου οι ιδιοκτήτες στα νησιά τω Κυκλάδων, έχοντας 
χρονικό περιθώριο 3 μήνες για τους κάτοικους της Ελλά-
δας και 6 για όσους ζουν στο εξωτερικό προκειμένου να 
δηλώσουν τις περιουσίες τους στο Κτηματολόγιο. 
Οι Κυκλάδες είναι από τις λίγες περιοχές όπου δεν έχει 
«τρέξει» η συλλογή δηλώσεων, καθώς υπήρχαν μέχρι 
πρότινος δικαστικές εμπλοκές από τους μελετητές. «Σε λί-
γες ημέρες ξεκινάει ένα ακόμα στοίχημα για το υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο. 
Η κτηματογράφηση στο υπόλοιπο 7% της χώρας, και συ-
γκεκριμένα η συλλογή δηλώσεων για πάνω από 620.000 
δικαιώματα στο μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα του 
Αιγαίου, στις Κυκλάδες. Θέτουμε στη διάθεση όλων των 
ιδιοκτητών στις Κυκλάδες νέες φιλικές ψηφιακές υπηρεσί-
ες, οι οποίες θα τους διευκολύνουν, μειώνοντας την ταλαι-
πωρία και τα περιττά έξοδα. Για τους επόμενους μήνες θα 
λειτουργήσουν Γραφεία Κτηματογράφησης στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες και μονάδες ενημέρωσης στα μικρότερα 
νησιά, για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών της 
νησιωτικής χώρας και την αποφυγή μετακινήσεων των 
κατοίκων τους. Μετά το Πάσχα ξεκινάει η επικοινωνια-
κή καμπάνια του Κτηματολογίου, η οποία περιλαμβάνει 
διαφημίσεις στις μεγαλύτερες ιστοσελίδες ειδησεογραφι-
κού ενδιαφέροντος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Ανεβάζουμε ταχύτητα, επιταχύνοντας τη διαδικασία της 
κτηματογράφησης και κάνουμε το Κτηματολόγιο πιο 
προσιτό και φιλικό στους πολίτες και τους επαγγελματίες», 
σημείωσε στον Ελεύθερο Τύπο ο υφυπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, αρμόδιος για το Κτηματολόγιο, Γιώργος 
Στύλιος. 

Το 2020 ήταν ένα δύσκολο έτος για τον εγχώριο κλά-
δο του χάλυβα και τα παραγόμενα προϊόντα. Ο κλάδος 
επηρεάστηκε από τη συρρίκνωση της κατασκευαστικής 
δραστηριότητας, της βιομηχανικής παραγωγής και την 
πτώση των διεθνών τιμών χάλυβα. Στον τομέα της 
ενέργειας η πτώση των τιμών πετρελαίου και φυσικού 
αερίου επηρέασαν έντονα τις αγορές ενέργειας και κατ’ 
επέκταση και τη ζήτηση στα προϊόντα χάλυβα. χάλυ-
βα. Η εμφάνιση του Covid-19 έφερε την αναβολή αλλά 
και την ακύρωση πολλών έργων μεταφοράς ορυκτών 
καυσίμων, ενώ η ενεργειακή ζήτηση επηρεάστηκε πε-
ραιτέρω και από τα παρατεταμένα μέτρα περιορισμού 
των μετακινήσεων που επιβλήθηκαν σε όλο πλανήτη, 
με αρνητικές συνέπειες στον κλάδο του χάλυβα. Αντί-
στοιχη είναι η εικόνα και στον κατασκευαστικό τομέα, με 
τα έργα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας που είχαν ανα-
κοινωθεί στο παρελθόν να έχουν μετατεθεί στο μέλλον 
λόγω της πανδημίας. Όπως τονίζουν οι αναλυτές του 
χώρου, , στην αγορά των ειδικών χαλύβων σημειώθη-
κε κάμψη στη ζήτηση από τελικούς χρήστες στον τομέα 
μηχανολογικών εφαρμογών και την αυτοκινητοβιομη-
χανία. Ωστόσο κάποιες ενδείξεις σταδιακής ανάκαμψης 
εμφανίστηκαν από τα τέλη Οκτωβρίου. Η αρνητική ει-
κόνα του κλάδου είχε επισημανθεί ήδη από το 2019 και 
η κλιμάκωση της εξάπλωσης του Covid-19 επιβάρυνε 
ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ενθαρρυντικό ήταν 
η αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο, η υπεραξία των 
οποίων θα φανεί μόλις η αγορά ανακάμψει μετά τη δο-
κιμασία της πανδημίας. 
Οι επενδύσεις 
Όπως λοιπόν αποτυπώνει έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ που αφο-
ρά τις επενδύσεις, την κατανάλωση καυσίμων και τα 
απορρίμματα των επιχειρήσεων που παράγουν χυτοσί-
δηρο και χάλυβα, χάλυβα, το σύνολο των επενδύσεων 
στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για το έτος 2019 
ανήλθε σε 10,7 εκατ., έναντι 8,7 και τα αντίστοιχα. Να 
σημειωθεί πως παρά την αύξηση των επενδύσεων ο 
κλάδος έχει υποστεί σημαντικές απώλειες επενδυτικών 
κεφαλαίων σε βάθος δεκαετίας, με δεδομένο πως το 
2010 οι επενδύσεις είχαν ανέλθει στα 22,6 εκατ. Από κει 
και πέρα, η πορεία των επενδύσεων ήταν πτωτική με 
χειρότερες χρονιές τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2016. 
Αναφορικά με το σύνολο των απορριμμάτων προς 
χρήση στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για το έτος 
2019, σε σύγκριση με το αντίστοιχο σύνολο του έτους 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΑΡΧΙζΟΥΝ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟ 2020 Ο ΚΛΑΔΟΣ 
ΤΟΥ ΧΑΛΥβΑ 
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2018, η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει πως το 2019 παρου-
σίασε μείωση κατά 6,5%. Αύξηση κατά 5,1% είχε σημει-
ωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2018 με το 201 
7. Το σύνολο των απορριμμάτων που καταναλώθηκε 
στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για το έτος 2019, 
σε σύγκριση με αντίστοιχο σύνολο του έτους 2018, πα-
ρουσίασε μείωση κατά 7,3%. Αύξηση κατά 9,6% είχε 
σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 201 8 με 
το 2017. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη βιο-
μηχανία σιδήρου και χάλυβα για το 2019, σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη κατανάλωση του 2018 παρουσίασε 
μείωση κατά 5,4%. Αύξηση κατά 6,5% είχε σημειωθεί 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2018 με το 2017.

Οκτώ γραφεία 
Σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, τα προεκτιμώμενα δικαι-
ώματα ανέρχονται στα 628.201 , ενώ ο φορέας σχεδιάζει 
να λειτουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 8 
Γραφεία Κτηματογράφησης και συγκεκριμένα σε: Ανδρο, 
Τήνο, Κέα, Μύκονο, Σέριφο, Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη. 
Με δεδομένη όμως την κατάσταση που διαδραματίζεται 
στη χώρα λόγω της πανδημίας και σε μια προσπάθεια να 
αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις οι νησιώτες, θα λει-
τουργήσουν επίσης 1 3 μονάδες ενημέρωσης στα μικρό-
τερα νησιά. Ειδικότερα, θα υπάρχουν: στην Κύθνο, στη 
Μήλο, στη Δονούσα, στην Αμοργό, στα Κουφονήσια, στη 
Σχοινούσσα, στην Ηρακλειά, στην Ιο, στη Φολέγανδρο, 
στη Θηρασιά, στην Ανάφη και στην Αντίπαρο. 
Παράλληλα, για τους ιδιοκτήτες που μένουν στην Αθήνα 
και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται η λειτουργία δύο Γρα-
φείων Κτηματογράφησης προκειμένου να μη χρειαστεί 
να μετακινούνται στις Κυκλάδες. Σημειώνεται πως το 
Γραφείο της Αθήνας θα λειτουργήσει καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης, ενώ το Γραφείο της Θεσσαλονίκης μόνο 
κατά την εξάμηνη περίοδο των δηλώσεων. Η διάρκεια της 
συλλογής δηλώσεων είναι τρεις μήνες για τους κατοίκους 
εσωτερικού και έξι για όσους ιδιοκτήτες μένουν στο εξω-
τερικό. 
Το κόστος 
Όσον αφορά το κόστος της διαδικασίας, το πάγιο τέλος 
κτηματογράφησης είναι 35 ευρώ για κάθε δικαίωμα σε 
κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο κ.λπ.). 
Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθ-
μευσης), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή 
έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον 
τίτλο ως παρακολουθήματα, το τέλος κτηματογράφησης 
είναι 20 ευρώ για κάθε δικαίωμα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποβολή της δήλωσης είναι 
υποχρεωτική, καθώς σε αντίθετη περίπτωση επέρχο-
νται οι κατά το νόμο κυρώσεις, οι οποίες προβλέπουν 
ότι τα «αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα» περιέρχονται στο 
Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιοκτήτες έχουν το 
δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, αλλά μόνο για να δι-
εκδικήσουν αποζημίωση και όχι για την επιστροφή τής 
κυριότητας του ακινήτου.


