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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2204 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23 ΙΟυΛΙΟυ 2021

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3, 4 και 5
ΥΠΕΝ-ΤΕΕ: Μάτι τρία χρόνια μετά -Σε χρόνους «ρεκόρ» οι μελέτες 
για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών 
- Σε νέα Μάκρη και Ραφήνα - Όλο το ιστορικό των ενεργειών
- Κ. Σκρέκας: Το ΥΠΕΝ, με τη συνδρομή του ΤΕΕ, σε χρόνο “ρεκόρ”, 
σε 2 έτη, ολοκλήρωσε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
- Γ. Στασινός: Το ΤΕΕ βοηθάει να γίνουν γρήγορα, έργα, προγράμ-
ματα και μεταρρυθμίσεις, όποτε του ζητηθεί από την Πολιτεία
- Ν. Ταγαράς: Μέχρι του χρόνου θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό και τις δύο φάσεις και ΕΠΣ και Πολεοδομικό Σχέδιο 
Εφαρμογής 
- Ευθ. Μπακογιάνννης: Πολύ μεγάλη προσπάθεια για έργα βιώσι-
μης κινητικότητας
Σελ 1, 6, 7, 8 και 9
Ξεκίνησε στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης η συζήτηση του 
Νομοσχεδίου για το Κτηματολόγιο -«Ταχύτητα και ασφάλεια» στις 
συναλλαγές ακινήτων επικαλείται η πλειοψηφία 
- Έντονες επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση
Σελ 10
«Πρεμιέρα» εργασιών κατασκευής του νέου Κέντρου Εκπαίδευσης 
του Πυροσβεστικού Σώματος - Με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος
Σελ 11
Κ. Αχ. Καραμανλής: Δρομολογημένα τα έργα αποκατάστασης ζημι-
ών από «Ιανό» και συντήρηση Εγνατίας Οδού
Σελ 12
Οι πληττόμενες επιχειρήσεις που απαλλάσσονται πλήρως και τον 
Ιούλιο από την καταβολή ενοικίου
Σελ 13
Στήριξη για πολιτιστική και περιβαλλοντική προστασία από την 
κλιματική κρίση ζητά από ΕΕ ο Γ. Αμυράς
Σελ 14
Επενδύσεις 260 εκατ. ευρώ στην αιολική ενέργεια το πρώτο εξά-
μηνο 2021
Σελ 15 
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία πρώτης κατοι-
κίας ευάλωτων νοικοκυριών
Σελ 16
Μητσοτάκης: Στις 14 Αυγούστου οι πρώτες καταβολές του έκτα-
κτου επιδόματος στους πλημμυροπαθείς της Εύβοιας
Σελ 17, 18,19 και 20
Βουλή: Ευρεία πλειοψηφία για τον νέο Οργανισμό του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 
- Κ. Τσιάρας: Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποκτά ουσιαστικό ρόλο και 
εκσυγχρονίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα 
-Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τον έλεγχο του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Αυθεντικότητας 
- Με ψήφους ΝΔ και ΚΙΝΑΛ πέρασε η τροπολογία για τον υποχρε-
ωτικό εμβολιασμό
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23, 24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

«Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συνδρομή 
του ΤΕΕ, σε χρόνο “ρεκόρ”, σε 2 έτη, ολοκλήρωσε το Ειδικό Πο-
λεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για περιοχές που συνολικά καλύπτουν 
έκταση 7.935 στρεμμάτων τις εξής δημοτικές ενότητες Νέας 
Μάκρης και Ραφήνας: Μάτι, Κόκκινο Λιμανάκι, Αγία Μαρίνα, 
Σκουφέικα, και Πευκώνας». Αυτό έκανε γνωστό ο υπουργός 
ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, που 
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του υφυπουργού Πε-
ριβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, του προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου 
Στασινού και του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμη Μπακογιάννη, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο ΥΠΕΝ: «Η ολοκλήρωση του 
πολεοδομικού, χωροταξικού και ρυμοτομικού σχεδιασμού 
στις περιοχές που υπέστησαν τεράστιο πλήγμα από την κατα-
στροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου το 2018 αποτελεί βασική 
προτεραιότητα και δέσμευση της κυβέρνησης». Ενώ, δίνοντας 
έμφαση στην πολιτική βούληση για την προώθηση των έργων 
η οποία αποτυπώνεται στην ταχύτητα υλοποίησης των μελετών 
ο κ. Σκρέκας επεσήμανε ότι σύμφωνα με την εμπειρία του πα-
ρελθόντος, για την εκπόνηση ΕΠΣ χρειαζόταν χρονικό διάστημα 
πάνω από 10. 

Όπως δήλωσε απ  ́την πλευρά του ο κ. Ταγαράς, «από το καλο-
καίρι του 2019 μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, σε τρία χρόνια 
δηλαδή, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τις δύο 
φάσεις και ΕΠΣ και Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής. Σε καμία 
περιοχή, ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε σε τέτοιο χρόνο, ολο-
κλήρωση του σχεδιασμού».Ενώ πρόσθεσε, ότι «η διαβούλευση 
που προηγήθηκε ήταν διαρκής και πρωτοφανής. Με εκατο-
ντάδες επιστολές, συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις με όλους τους 
εμπλεκόμενους. Και οφείλαμε να το κάνουμε αυτό.» 
«Το ΤΕΕ βοηθάει να γίνουν γρήγορα, με τις αναγκαίες εγγυήσεις 
τεχνικής επάρκειας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας, έργα, 
προγράμματα και μεταρρυθμίσεις, όποτε του ζητηθεί από την 
Πολιτεία, από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το έχει κάνει στο παρελ-
θόν, το κάνει τώρα και θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. 
Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, με το ΕΠΣ, το οποίο προωθείται 
στο ΣτΕ, μπαίνει τάξη στις χρήσεις γης στην περιοχή και ξεκινά 
η διαδικασία εφαρμογής προγράμματος αστικής ανάπλασης, 
περιβαλλοντικής προστασίας και αντιμετώπισης των συνεπειών 
από τη μεγάλη φυσική καταστροφή ώστε το Μάτι να αποτελέσει 
οδηγό και για άλλες περιοχές. 
Αναλυτικά στις σελ 3, 4, 5 και 6

Από το φθινόπωρο θα αρχίσει η λειτουργία του ηλεκτρονικού 
φακέλου ακίνητου που θα διευκολύνει τη συλλογή των δικαι-
ολογητικών που απαιτούνται για τη διενέργεια εμπραγμάτων 
δικαιοπραξιών επί ακινήτου, ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη συζήτηση του 
νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, 
νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρ-
νησης», που άρχισε χθες στην αρμόδια κοινοβουλευτική επι-

τροπή, με προγραμματισμό να ψηφιστεί την προσεχή εβδομάδα 
από την Ολομέλεια της Βουλής.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός υπογράμμισε ότι 
στόχος των διατάξεων είναι η επιτάχυνση, η απλούστευση και 
η ασφάλεια των διαδικασιών του κτηματολογίου. 
Αναλυτικά στις σελ 6, 7, 8 και 9

υΠΕΝ-ΤΕΕ: MATI ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ - ΣΕ ΧΡΟΝΟυΣ “ΡΕΚΟΡ” 
ΟΙ  ΜΕΛΕΤΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠυΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Σε νέα Μάκρη και Ραφήνα - Όλο το ιστορικό των ενεργειών
Κ. Σκρέκας: Το ΥΠΕΝ, με τη συνδρομή του ΤΕΕ, σε χρόνο “ρεκόρ”, σε 2 έτη, ολοκλήρωσε το Ειδικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο
Γ. Στασινός: Το ΤΕΕ βοηθάει να γίνουν γρήγορα, έργα, προγράμματα και μεταρρυθμίσεις, όποτε 
του ζητηθεί από την Πολιτεία
Ν. Ταγαράς: Μέχρι του χρόνου θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τις δύο φάσεις και ΕΠΣ 
και Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής
Ευθ. Μπακογιάνννης: Πολύ μεγάλη προσπάθεια για έργα βιώσιμης κινητικότητας

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΣυΖΗΤΗΣΗ 
ΤΟυ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟυ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
«Ταχύτητα και ασφάλεια» στις συναλλαγές ακινήτων επικαλείται η πλειοψηφία - Έντονες 
επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση
Κυριάκος Πιερρακάκης: Στόχος η επιτάχυνση, η απλούστευση και η ασφάλεια των 
διαδικασιών του κτηματολογίου
Γιώργος Στύλιος: Προχωρούμε στην καλύτερη οργάνωση του κράτους μας
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Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Το Ετήσιο Συνέδριο Ναυτικής Τεχνολογίας 2021 προγραμ-
ματίζεται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την 1η Δε-
κεμβρίου 2021 και αν είναι εφικτό με φυσική παρουσία 
στο Ευγενίδειο  Ίδρυμα την 1 & 2 Δεκεμβρίου 2021. 
Το επίσημο Ετήσιο Δείπνο του Ινστιτούτου θα πραγματο-
ποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2021 μετά τη λήξη των εργασιών 
του Συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια του δείπνου θα απονεμη-
θεί το Ετήσιο Βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2021.
Θεματολογία Συνεδρίου 
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου έχουν καθοριστεί για 
το τρέχον έτος ως εξής: 
1. Σχεδιασμός και λειτουργία πλοίων και πλωτών κατα-
σκευών. 
2. Αυτόνομα πλοία και «έξυπνες» εφαρμογές στη ναυτιλία: 
προκλήσεις και προοπτικές. 3. Πρόσφατες και επερχόμενες 
διατάξεις διεθνών φορέων για τον περιορισμό των εκπο-
μπών των αερίων θερμοκηπίου και εφαρμογή τους. 
4. Διαχείριση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της λειτουρ-
γίας του πλοίου, των υποσυστημάτων του και των λιμενι-
κών υποδομών. 
5. Τεχνολογίες και υλικά για τη βελτίωση της ναυτικής 
ασφάλειας . 
6. Νέες τεχνολογίες κατασκευών, μετασκευών και επιθεω-
ρήσεων πλοίων. 
7. Καινοτόμα συστήματα πρόωσης. 
8. Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων 
9. Νέες πηγές κάλυψης των ενεργειακών αναγκών πλοίων, 
περιλαμβανομένων των υβριδικών. 

10. Μέθοδοι επιθεωρήσεων πλοίων εξ αποστάσεως. 
11. Προγραμματισμός συντήρησης και επισκευής στόλου. 
12. Παραδείγματα καλών πρακτικών για μια βιώσιμη ναυ-
τιλία. 
13. Ψηφιοποίηση, μεταφορά ψηφιακών δεδομένων και κυ-
βερνοασφάλεια στη Ναυτιλία: προκλήσεις και προοπτικές. 
14. Ανακύκλωση πλοίων : Προκλήσεις και προοπτικές. 
15. Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος. 
Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις στη φετινή διοργά-
νωση, στο διαδίκτυο: https://www.elint.org.gr/conference/ 
και από τη Γραμματεία ΕΛ.Ι.Ν.Τ. κα Ιωάννα Μουμπαγιατζό-
γλου, (τηλ: 210 4186062- email: info@elint.org.gr ).

Το Συνέδριο International Geoscience and Remote Sensing 
Symposium - IGARSS 2024θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 
12 Ιουλίου 2024, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο 
Αθηνών, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή γε-
γονότα στον τομέα της τηλεπισκόπησης και των επιστημών 
παρατήρησης της Γης.
Περισσότερες Πληροφορίες : 
https://www.grss-ieee.org/news-2/call-for-proposals-igarss-2024/

Η «Τεχνοεκδοτική / T-Press» διοργανώνει εξειδικευμένη την 
1η διεθνή έκθεση Ergo.tec  για τα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ στις 
27 - 29 Μαΐου 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο εκ-
θεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία.
«Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες 
των εταιρειών - εκθετών να έχουν εξασφαλίσει την προμή-
θεια των μηχανημάτων τους (η οποία επηρεάστηκε λόγω 
της πανδημίας), και με αμέριστο σεβασμό, επίσης, στους 
επισκέπτες μας, δεν θα ήταν δυνατό να μην δώσουμε το 
απαραίτητο χρονικό διάστημα για ανασύνταξη δυνάμεων, 
ώστε το Μάιο του 2022 όλοι μαζί να δώσουμε το «παρών» 
στην 1η διεθνή έκθεση Ergo.tec, η οποία αναμένεται πολύ 
δυναμική, εντυπωσιακή και απαραίτητη, ενόψει των όσων 
σημαντικών έργων υποδομής αναμένονται στη χώρα μας».
Στο δυναμικό των Εκθετών συμπεριλαμβάνονται επιχειρή-
σεις που κατασκευάζουν, εισάγουν ή αντιπροσωπεύουν: 
Μηχανήματα έργων πάσης φύσεως όπως: Χωμα-
τουργικά, Ανυψωτικά, Σκαπτικά, Διατρητικά, Μεταφορι-
κά, Φορτοεκφορτωτικά, Οδοποιίας, Διάνοιξης Σηράγγων, 
Λιμένων, Κατεδάφισης, Παραγωγής Σκυροδέματος, Λα-
τομείων, Ανακύκλωσης, Καθαριότητας κ.ά., καθώς και 
Εξαρτήματα, Ανταλλακτικά και Λιπαντικά. 
Είδη Εξοπλισμού Εργοταξίων: Καλούπια, Σκαλωσιές, 
Μεταλλικές Κατασκευές, Γεννήτριες, Τόρνοι, Κάδοι, Εκρη-
κτικά, Μονωτικά, Εργαλεία, Όργανα, Στολές, Λογισμικά, 
καθώς και Συστήματα Ελέγχου, Ασφαλείας και Ποιότητας, 
Επικοινωνίας, Σχεδίασης, Αντισεισμικής Προστασίας κ.ά. 
Επίσης, θα συμμετέχουν: Κρατικές Υπηρεσίες, Πρεσβείες, 
Επιμελητήρια, Οργανισμοί, Επιστημονικοί, Επαγγελματικοί 
Εκπαιδευτικοί και Συνδικαλιστικοί Φορείς, Ινστιτούτα, Τρά-
πεζες, Εταιρείες Ασφαλειών.

ΕΛ.Ι.Ν.Τ.  - ΕΤΗΣΙΟ ΣυΝΕΔΡΙΟ ΝΑυΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2021

“INTerNATIoNAl GeoscIeNce 
ANd reMoTe seNsING 
syMposIuM - IGArss 2024” 

erGo.Tec: 1Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

27-30 Ιουλίου 2021 

7th International Conference on 
Industrial and Hazardous Waste 
Management
ΧΑΝΙΑ,  ΚΡΗΤΗ

Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο της 
Πάντοβα, το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας 
του Αμβούργου καθώς και το Πανεπιστή-
μιο Tsinghua του Πεκίνου.

1-4 Σεπτεμβρίου 2021
17ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντι-
κής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Global Network of Environmental 
Science and Technology , Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

15 - 17 Σεπτεμβρίου 
2021

Διεθνές συνέδριο «International 
Conference on Gears»
GArcHING ΤΟυ ΜΟΝΑΧΟυ

Γερμανικό Επιμελητήριο Μηχανικών

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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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠυΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Σε νέα Μάκρη και Ραφήνα – Όλο το ιστορικό των ενεργειών
Κ. Σκρέκας: Το ΥΠΕΝ, με τη συνδρομή του ΤΕΕ, σε χρόνο “ρεκόρ”, σε 2 έτη, ολοκλήρωσε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Γ. Στασινός: Το ΤΕΕ βοηθάει να γίνουν γρήγορα, έργα, προγράμματα και μεταρρυθμίσεις, όποτε του ζητηθεί από την Πολιτεία
Ν. Ταγαράς: Μέχρι του χρόνου θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τις δύο φάσεις και ΕΠΣ και Πολεοδομικό Σχέδιο 
Εφαρμογής
Ευθ. Μπακογιάνννης: Πολύ μεγάλη προσπάθεια για έργα βιώσιμης κινητικότητας

Ν. Ταγαράς: Το ΕΠΣ θα αποτελέσει βάση για περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά

Ευθ. Μπακογιάνννης: Πολύ μεγάλη προσπάθεια για έργα βιώσιμης κινητικότητας

«Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συνδρομή 
του ΤΕΕ, σε χρόνο “ρεκόρ”, σε 2 έτη, ολοκλήρωσε το Ειδικό Πο-
λεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για περιοχές που συνολικά καλύπτουν 
έκταση 7.935 στρεμμάτων τις εξής δημοτικές ενότητες Νέας 
Μάκρης και Ραφήνας: Μάτι, Κόκκινο Λιμανάκι, Αγία Μαρίνα, 
Σκουφέικα, και Πευκώνας». Αυτό έκανε γνωστό ο υπουργός 
ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, που 
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του υφυπουργού Πε-
ριβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, του προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου 
Στασινού και του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμη Μπακογιάννη. 
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο ΥΠΕΝ: «Η ολοκλήρωση του 
πολεοδομικού, χωροταξικού και ρυμοτομικού σχεδιασμού 
στις περιοχές που υπέστησαν τεράστιο πλήγμα από την κατα-
στροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου το 2018 αποτελεί βασική 
προτεραιότητα και δέσμευση της κυβέρνησης». Ενώ, δίνοντας 
έμφαση στην πολιτική βούληση για την προώθηση των έργων 
η οποία αποτυπώνεται στην ταχύτητα υλοποίησης των μελε-
τών ο κ. Σκρέκας επεσήμανε ότι σύμφωνα με την εμπειρία του 

παρελθόντος, για την εκπόνηση ΕΠΣ χρειαζόταν χρονικό διά-
στημα πάνω από 10. 
Όπως δήλωσε απ  ́την πλευρά του ο κ. Ταγαράς, «από το καλο-
καίρι του 2019 μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, σε τρία χρόνια 
δηλαδή, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τις δύο 
φάσεις και ΕΠΣ και Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής. Σε καμία 
περιοχή, ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε σε τέτοιο χρόνο, ολο-
κλήρωση του σχεδιασμού».
Ενώ πρόσθεσε, ότι «η διαβούλευση που προηγήθηκε ήταν 
διαρκής και πρωτοφανής. Με εκατοντάδες επιστολές, συναντή-
σεις, τηλεδιασκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους. Και οφείλα-
με να το κάνουμε αυτό.» 
«Το ΤΕΕ βοηθάει να γίνουν γρήγορα, με τις αναγκαίες εγγυήσεις 
τεχνικής επάρκειας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας, έργα, 
προγράμματα και μεταρρυθμίσεις, όποτε του ζητηθεί από την 
Πολιτεία, από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το έχει κάνει στο παρελ-
θόν, το κάνει τώρα και θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. 
Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, με το ΕΠΣ, το οποίο προωθείται 

στο ΣτΕ, μπαίνει τάξη στις χρήσεις γης στην περιοχή και ξεκινά 
η διαδικασία εφαρμογής προγράμματος αστικής ανάπλασης, 
περιβαλλοντικής προστασίας και αντιμετώπισης των συνεπειών 
από τη μεγάλη φυσική καταστροφή ώστε το Μάτι να αποτελέσει 
οδηγό και για άλλες περιοχές. 
Σύμφωνα με τον υπουργό, μετά την ολοκλήρωση του ΕΠΣ, τί-
θεται σε εφαρμογή η δεύτερη φάση του σχεδιασμού, η οποία 
αφορά στην εκπόνηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου και στην 
Πράξη Εφαρμογής που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 
2022. Όπως τόνισε: «Αποτελεί ιδιαίτερα χρονοβόρο διαδικασία 
– συνήθως χρειάζονται 15 χρόνια ή και περισσότερα, ενώ όπως 
έγινε γνωστό, πριν από λίγες ημέρες το ΤΕΕ ξεκίνησε τη δημο-
πράτηση των μελετών».
Σύμφωνα πάντα με τον κ. Σκρέκα, «το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, θα ολοκληρώσει 
και τις δύο φάσεις του σχεδιασμού μέσα 3 χρόνια. Πρόκειται 
για ένα εγχείρημα δίχως προηγούμενο και ενώ μεσολάβησε 
η ανάρτηση των δασικών χαρτών που έφερε στην επιφάνεια 
διαχρονικές παθογένειες δεκαετιών». 

«Αύριο κλείνουμε τρία χρόνια από μια τραγωδία. Οι πληγείσες 
δημοτικές ενότητες αποτελούν μια αντιπροσωπευτική περιοχή 
όλης της χώρας σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την πολεοδό-
μηση διότι γιατί τα έχουν όλα: σχέδια πόλεων, οικισμούς, εκτός 
σχεδίου περιοχές, δασικές περιοχές, αιγιαλούς, αρχαιολογικούς 
χώρους και ρέματα», δήλωσε απ  ́την πλευρά του ο κ. Νίκος 
Ταγαράς.
Όπως επεσήμανε, «το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για αυτές 
τις περιοχές είναι «πιλοτικό» και με την έγκριση από το ΣτΕ θα 
αποτελέσει τη βάση για περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά 

σε όλη την Επικράτεια.
Η περιοχή επέμβασης συνολικά φθάνει τα 7.935 στρέμματα. Τα 
3.028 θα είναι τελικά πολεοδομημένα και από αυτά τα 452 είναι 
ήδη στο σχέδιο πόλεως. Άρα νέα επιφάνεια που μπαίνει σε σχέ-
διο πόλης που πολεοδομείται είναι 2.600 στρέμματα.
Οι ζώνες που πολεοδομούνται είναι η Αγία Μαρίνα, το Μάτι, το 
Κόκκινο Λιμανάκι, τα Σκουφέικα και ο Πευκώνας, ενώ σε μία 
περιοχή 17,5 στρεμμάτων θα δημιουργηθούν περίπου 100 
κοινωνικές κατοικίες των 80 τετραγωνικών μέτρων.
«Βρισκόμαστε πλέον στη φάση αποστολής του ΕΠΣ στο ΣτΕ για 

την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και έτσι ολοκληρώ-
νεται η πρώτη φάση σχεδιασμού. Στη δεύτερη και τελευταία 
φάση του σχεδιασμού, που περιλαμβάνει το Ρυμοτομικό Σχέδιο 
και την Πράξη Εφαρμογής, θα υπάρξει ο χώρος στον οποίο θα 
εξελιχθούν οι διαδικασίες κατασκευής των κοινωνικών κατοικι-
ών για την αποκατάσταση των πληγέντων. Για το Ρυμοτομικό 
Σχέδιο Εφαρμογής, τη δεύτερη φάση και την Πράξη Εφαρμογής 
έχουμε ορίζοντα ολοκλήρωσης το επόμενο καλοκαίρι», ανέφε-
ρε ο κ. Ταγαράς.

Όπως τόνισε απ  ́την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάν-
νης: «Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για τα έργα της βιώσι-
μης κινητικότητας, τα οποία θα τα δούμε να περνούν σε επίπεδο 
εφαρμογής στην επόμενη φάση. Υπάρχει η πρόβλεψη για τον 
παραλιακό πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο και ταυτόχρονα 
υπάρχει και μια ιεράρχηση του οδικού δικτύου η οποία δίνει τη 
δυνατότητα να έχουμε και ποδηλατοδρόμους αλλά και μεγάλα 

πεζοδρόμια με φύτευση». 
Όπως είπε, «στόχος δεν είναι μόνο να αναπτύξουμε τις ποδηλα-
τικές υποδομές στο Μάτι και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, 
αλλά να τις συνδέσουμε με τους κοινόχρηστους χώρους και να 
υπάρχει ένα πλαίσιο, ένα σύμπλεγμα δρόμων ήπιας κυκλοφο-
ρίας».  
Ενώ, παράλληλα, από τον σχεδιασμό έχουν γίνει διανοίξεις για 
την πρόσβαση στην παραλία που θα συνδέεται με το εσωτερικό 

τοπικό δίκτυο. Άρα, σε επίπεδο συγκοινωνιακού σχεδιασμού 
και βιώσιμης κινητικότητας, θα δούμε εξειδικεύσεις στο επόμενο 
στάδιο μέσω της ρυμοτομίας αλλά μέσω και ενός πολύ αναλυ-
τικού σχεδίου που θα συνδέει τόσο το παραλιακό μέτωπο, όσο 
και το εσωτερικό της περιοχής των οικισμών που θα πολεοδο-
μηθούν με δίκτυα βιώσιμης κινητικότητας όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο γενικός γραμματέας.
 Συνέχεια στη σελ 4
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠυΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Σε νέα Μάκρη και Ραφήνα – Όλο το ιστορικό των ενεργειών
Συνέχεια από τη σελ 3
 
Παρέμβαση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος, Γιώργου Στασινού
Το ΤΕΕ βοηθάει για να γίνουν γρήγορα, με τις αναγκαίες 
εγγυήσεις τεχνικής επάρκειας, αποτελεσματικότητας και 
διαφάνειας, έργα, προγράμματα και μεταρρυθμίσεις, 
όποτε του ζητηθεί από την Πολιτεία, από οποιαδήποτε 
κυβέρνηση, το έχει κάνει στο παρελθόν, το κάνει τώρα 
και θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον,  τόνισε ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, απαντώντας σε 
δημοσιογραφικές ερωτήσεις για το ρόλο και τη συμβολή 
του ΤΕΕ, στην ολοκλήρωση και εφαρμογή του πολεοδο-
μικού χωροταξικού σχεδιασμού στο Μάτι, όπως επίσης 
και στην υλοποίηση άλλων έργων, όπως η επένδυση 
του Ελληνικού κ.α.
-«Από το 2015, που είμαι πρόεδρος του ΤΕΕ, όποτε έχει 
ζητηθεί η συμβολή του ΤΕΕ από την ελληνική πολιτεία, 
από οποιαδήποτε κυβέρνηση, και από την προηγούμενη 
και από την νυν  έχει δοθεί στο 100% από το ΤΕΕ», είπε 
ο κ Στασινός, αναφέροντας ότι αυτό αποτελεί αναγκαία 
διευκρίνιση,  επειδή λέγεται γιατί βοηθάει τώρα το ΤΕΕ. 
Ο ίδιος σημείωσε  ότι «όπως το ΤΕΕ βοήθησε για να ξε-
κινήσει το σύστημα  «e-άδειες” με την υπογραφή του 
Γιώργου Σταθάκη,  βοήθησε να προχωρήσει η ηλεκτρο-
νική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας στην προηγούμενη κυβέρνηση, γενικά βο-
ηθάει το ΤΕΕ πριν και τώρα και θα το κάνει κάθε φορά, 
όποτε το ζητάει η ελληνική πολιτεία».
Η συμβολή στην γρήγορη και αποτελεσματική υλοποί-
ηση των έργων και προγραμμάτων που συμμετέχει το 
ΤΕΕ, είπε ο κ Στασινός, οφείλεται βασικά σε δύο πράγμα-
τα, τα οποία όπως σημείωσε είναι:
«Αυτό που μας βοηθάει για να είμαστε αποτελεσματικοί 
είναι ότι έχουμε την τεχνογνωσία να το κάνουμε. Απευ-
θυνόμαστε στο σύνολο των μηχανικών και στους καλύ-
τερους μηχανικούς, που μπορούν να ασχοληθούν με τα 
θέματα, διότι τους γνωρίζουμε και γνωρίζουμε ποιος 
είναι ειδικός σε κάθε θέμα. Δεύτερον, αυτό που βοηθάει 
πολύ είναι ότι είμαστε από πάνω από τα θέματα. Αυτά με 
τα οποία ασχολούμαστε, ασχολούμαστε κάθε μέρα όλη 
μέρα, όχι όποτε βρούμε το χρόνο. Και θα συνεχίσουμε 
αυτή τη συνεργασία».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ανάφερε ακόμη ότι: «Αυτή τη 
στιγμή έχει μεγιστοποιηθεί η συνεργασία του ΤΕΕ με το 
ΥΠΕΝ, με πρωτοβουλία και του υπουργού κ. Σκρέκα και 
για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄οίκον»,   για το 
οποίο είμαστε σε καθημερινή επαφή και συνεργασία, για 
να είναι βέλτιστος ο Οδηγός, να  ωφεληθούν κατά το δυ-
νατόν περισσότεροι πολίτες, να είναι ικανοποιημένοι οι 
μηχανικοί, και να γίνεται σωστή δουλειά και όχι όποιος 
βρει πρώτος το δρόμο να πάρει τα χρήματα»
-« Καταφέρνουμε να πετύχουμε πολλούς στόχους υπο-
γράμμισε ο Γιώργος Στασινός, διότι υπάρχει καθημερινή 
συνεργασία. Από εμάς, όσο είμαι πρόεδρος του ΤΕΕ, 
αυτή είναι η πρόθεση μου η προσωπική και από ότι φαί-
νεται και από τις αποφάσεις της  Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ και της διοίκησης του Επιμελητηρίου η πρόθεση  
είναι να έχουμε καθημερινή συνεργασία, όχι μόνο υπό 
το γενικό όρο Τεχνικός Σύμβουλος της πολιτείας αλλά σε 
ότι μας ζητείται από την Πολιτεία να συνδράμουμε, αυτό 
θα κάνουμε»
Όλο το ιστορικό των ενεργειών
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η ολοκλήρωση του πολεοδομι-
κού, χωροταξικού και ρυμοτομικού σχεδιασμού στην 
πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας 
Μάκρης και Ραφήνας (Μάτι, Κόκκινο Λιμανάκι, Αγία 
Μαρίνα, Σκουφέικα, Πευκώνας) αποτελεί βασική προτε-
ραιότητα της κυβέρνησης, από την πρώτη στιγμή ανά-
ληψης της διακυβέρνησης της χώρας.
Το ζητούμενο είναι να εφαρμοστεί στην περιοχή ένα 
πρόγραμμα αστικής ανάπλασης, περιβαλλοντικής προ-
στασίας και αντιμετώπισης των συνεπειών από την κα-
ταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουνίου 2018. 
Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, το ΕΠΣ στοχεύ-
ει στην αναβάθμιση του χωρικού προορισμού της Πε-
ριοχής Επέμβασης (7.935 στρέμματα), σε σχέση με την 
περίοδο πριν από την πυρκαγιά. Η ανασυγκρότηση και 
ανάταξη της Περιοχής Επέμβασης θα βασιστεί σε πρό-
τυπο χωρικής οργάνωσης, σύμφωνα με τις αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης, της ορθολογικής οργάνωσης των 
χρήσεων γης και της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
της διαφύλαξης των φυσικών πόρων, με ανάδειξη/εν-
σωμάτωση των φυσικών χαρακτηριστικών της περιο-
χής, καθώς και της εξασφάλισης συνθηκών ασφαλείας 
για κατοίκους και επισκέπτες.

Αναλυτικότερα:
• Στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 ανατέθηκε η εκπόνησή του 
ΕΠΣ στο ΤΕΕ το οποίο προκήρυξε και ανέθεσε το Α Στάδιο 
του Σχεδιασμού.
• Μέσα σε περίοδο 6 μηνών ολοκληρώθηκε και κατατέ-
θηκε στο ΥΠΕΝ το σύνολο των μελετών (Ιούνιος  2020).
• Στις 17 Ιουνίου 2020 παρουσιάστηκε αναλυτικά στους 
φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• Με τον ν. 4685/2020 ρυθμίστηκε νομοθετικά ο μη δα-
σικός χαρακτήρας εκτάσεων εντός της περιοχής επέμβα-
σης, και απεμπλάκησαν από την ομηρία και ταλαιπωρία 
πολλών χρόνων οι ιδιοκτήτες τους.
• Στις 2 Ιουλίου 2020 αναρτήθηκε προς διαβούλευση 
η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ).
• Στις 27 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε επί τόπου 
ενημέρωση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
της τοπικής κοινωνίας, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, 
των υπηρεσιακών φορέων του ΥΠΕΝ και των μελετη-
τών, έγινε διάλογος  και δόθηκαν απαντήσεις σε απορίες 
και διευκρινίστηκαν ζητήματα που άπτονται της μελέτης 
του ΕΠΣ.
• Τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ 
επεξεργάστηκαν  τον μεγάλο όγκο των αιτημάτων και 
υπομνημάτων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δια-
βούλευσης.
• Τον Δεκέμβριο του 2020 ολοκληρώθηκε η διαβούλευ-
ση κατά το νόμο της μελέτης οριοθέτησης των ρεμάτων  
που διατρέχουν την περιοχή μελέτης.
• Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 γνωμοδότησαν 
επί της ΣΜΠΕ οι Δ/νσεις Δασών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης και το Υπ. Πολιτισμού (Αρχαιολογία).
• Τον Απρίλιο του 2021 μεσολαβεί η ανάρτηση του ανα-
μορφωμένου δασικού χάρτη της Ελλάδας.
• Τον Απρίλιο 2021 γνωμοδοτεί επί της ΣΜΠΕ η Διεύθυν-
ση Προστασίας Δασών
του ΥΠΕΝ στο οποίο διατυπώνεται η θετική γνωμο-
δότηση της Υπηρεσίας επί της ΣΜΠΕ με όρους για την 
προστασία των δασικών εκτάσεων εντός του ΕΠΣ, όπως 
αυτές προκύπτουν από την πρόσφατη ανάρτηση του 
δασικού χάρτη Ραφήνας και Νέας Μάκρης.

 Συνέχεια στη σελ 5



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

υΠΕΝ-ΤΕΕ: MATI ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ - ΣΕ ΧΡΟΝΟυΣ “ΡΕΚΟΡ” ΟΙ  ΜΕΛΕΤΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠυΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Σε νέα Μάκρη και Ραφήνα – Όλο το ιστορικό των ενεργειών

υΠΕΝ: ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣτΕ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟυΜΠΑΣ

Συνέχεια από τη σελ 4 
• Στη συνέχεια το ΥΠΕΝ ζητά από το ΤΕΕ την προσαρμογή της 
μελέτης του ΕΠΣ σύμφωνα με τον πρόσφατα αναρτηθέντα ανα-
μορφωμένο δασικό χάρτη.
• Το ΤΕΕ καταθέτει Τεύχος Συμπληρωματικών Στοιχείων της 
ΣΜΠΕ του ΕΠΣ, το οποίο η αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ διαβιβάζει στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής για την διατύπωση γνώμης και στη Δ/νση 
Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περι-
οχών του ΥΠΕΝ, για την τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης 
με το ενδιαφερόμενο κοινό.
• Η ανάρτηση στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ γίνεται στις 5 Μαΐου 
2021 και ξεκινάει η διαβούλευση του συμπληρωματικού τεύ-
χους της ΣΜΠΕ.
• Αυτή ολοκληρώνεται με τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου που διαβιβάστηκε από τη ΔΙΠΑ στη Δ/νση Σχεδι-
ασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών 
στις 13 Ιουλίου 2021.
• Ακολουθεί η εισήγηση της  ΔΙΠΑ για την περιβαλλοντική 
έγκριση του ΕΠΣ και η εισήγηση της Δ/νσης Σχεδιασμού Μη-
τροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του θέματος 
«Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την πυρόπληκτη περιοχή των 
Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων 
Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου» στο Κεντρικό Συμβούλιο 
Πολεοδομικών Θεμάτων και αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).
• Στις 6 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά και του 
Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περι-
βάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, στην περιοχή μελέτης για 

αυτοψίες και συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων.
• Στις 7 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του κ. 
Μπακογιάννη με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδο-
μών, την ΕΥΔΑΠ και τον ΔΕΔΔΗΕ για το συντονισμό του σχεδια-
σμού και ενεργειών του ΕΠΣ και των παράλληλων σχεδιασμών 
από τους άλλους φορείς έργων υποδομών και δικτύων στην 
περιοχή, προκειμένου να αποφευχθούν ασυμφωνίες.
• Το ΚΕΣΥΠΟΘΑ συνεδρίασε στις 19 Ιουλίου 2021 και θα ακο-
λουθήσει η αποστολή του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
 
Ξεκινά η δεύτερη κρίσιμη φάση του σχεδιασμού
Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής (ΡΣΕ)
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, την προηγούμενη εβδομάδα με από-
φαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ κηρύχθηκε ο ανάδοχος 
για το δεύτερο επίπεδο σχεδιασμού που αφορά στο Ρυμοτομικό 
Σχέδιο Εφαρμογής (ΡΣΕ) για τις περιοχές που υπέστησαν πλήγ-
μα. Με το ΡΣΕ στόχος είναι να:
• Να καθοριστούν επακριβώς οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και 
οικοδομήσιμοι χώροι των προς πολεοδόμηση περιοχών.
• Να εξειδικευτούν οι ρυθμίσεις και οι ειδικές προβλέψεις του Α’ 
σταδίου ΕΠΣ για την περιοχή Μάτι Αττικής περί χρήσεων γης και 
όρων δόμησης.
• Να δημιουργηθούν τα οικόπεδα μέσω της πράξης εφαρμογής.
• Να καθοριστούν τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
Οι μελέτες που θα εκπονηθούν κατά το ΡΣΕ είναι οι 

εξής:
1) Μελέτη Ρυμοτομικού Σχεδίου  - Πολεοδομική Μελέτη, 2) Το-
πογραφική Μελέτη  - Πράξη Εφαρμογής, 3) Μελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας, 4) Γεωλογική – Γεωτεχνική Μελέτη Αντιμε-
τώπισης Κατολισθητικών Φαινομένων Παράκτιων Πρανών, 5) 
Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων, Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας και στατική μελέτη, 6)Περιβαλλοντική Μελέτη, 7)
Συγκοινωνιακή - Κυκλοφοριακή Μελέτη, 8)Ακτομηχανική Με-
λέτη – Μελέτη Λιμενικών Έργων.
Η δεύτερη φάση σχεδιασμού χαρακτηρίζεται κρίσιμη καθώς σε 
αυτήν θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν: στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, τη νομιμότητα οικοδομικών αδειών, τη νομιμοποίη-
ση αυθαιρέτων, το μέγεθος οικοδομικών τετραγώνων, την ει-
σφορά σε γη και χρήμα, τις διόδους πρόσβασης στην παραλία, 
τις θέσεις στάθμευσης, τη μετακίνηση περιφράξεων, το δίκτυο 
ομβρίων, το δίκτυο ακαθάρτων.

«Πράσινο Φως» για τη στεγαστική αποκατάσταση 
πληγέντων Περιοχή «Σκουφέικα» Δήμου Ραφήνας 
- Πικερμίου
Με κοινωνική ευαισθησία και μέριμνα για τους ανθρώπους 
που έχασαν την κύρια κατοικία τους από τη φονική πυρκαγιά 
και σε συνέχεια της δέσμευσης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη για τη στεγαστική τους αποκατάσταση, προκρίνεται 
η περιοχή «Σκουφέικα» έκτασης περί των 18 στρεμμάτων.
Η εν λόγω περιοχή έχει συντελεστή δόμησης 0,5 και στόχος είναι 
να κατασκευασθούν περί τις 100 κατοικίες των 80 τ.μ. και σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό. Έως τον Νοέμβριο θα έχει ολοκληρω-
θεί το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο.

Το καθοριστικό βήμα για την έναρξη των εργασιών υλοποίησης 
ανέγερσης νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ και ανάπλασης της ευρύ-
τερης περιοχής στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, έγινε κατά τη ση-
μερινή συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών 
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), υπό την προεδρία 
του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περι-
βάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ
Ειδικότερα, το ΚΕΣΥΠΟΘΑ  ενέκρινε ομόφωνα το Ρυμοτομι-
κό Σχέδιο Εφαρμογής για το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα 
Θεσσαλονίκης, γεγονός που σημαίνει ότι το  αμέσως προσεχές 
διάστημα θα σταλεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας ο σχετικός φάκελος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε 

με  Προεδρικό Διάταγμα να εγκριθεί η έναρξη του έργου.
Με την έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής ουσι-
αστικά έγινε αποδεκτός ο σχεδιασμός επί εδάφους, δηλαδή 
η χάραξη συντεταγμένων, πολεοδομικών και ρυμοτομικών 
γραμμών, άρα και ο καθορισμός κοινόχρηστων, κοινωφελών 
και οικοδομήσιμων χώρων.
Στόχος είναι να αναγερθεί ένα σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου 
με αθλητικές εγκαταστάσεις προδιαγραφών FIFA/UEFA και πα-
ράλληλα να πραγματοποιηθεί η αστική ανάπλαση στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Τούμπας.
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος 
Ταγαράς δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την εξέλιξη στη συνολική ανάπλαση 
στην Τούμπα Θεσσαλονίκης και θέλω να αναγνωρίσω την καλή 
συνεργασία που είχαμε ως ΥΠΕΝ με όλους τους εμπλεκόμενους 
και κυρίως με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Με μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά είμαστε εντός χρονοδι-
αγραμμάτων, που σημαίνει ότι στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει 
να κατασκευάζεται ένα νέο, σύγχρονο γήπεδο υψηλών προδι-
αγραφών και ταυτόχρονα θα εκκινήσουν τα έργα ανάπλασης 
στην Τούμπα. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε με αμείωτους ρυθ-
μούς όλα για όσα ως Κυβέρνηση έχουμε δεσμευθεί».
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΣυΖΗΤΗΣΗ ΤΟυ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟυ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
«Ταχύτητα και ασφάλεια» στις συναλλαγές ακινήτων επικαλείται η πλειοψηφία –Έντονες επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση
Κυριάκος Πιερρακάκης: Στόχος η επιτάχυνση, η απλούστευση και η ασφάλεια των διαδικασιών του κτηματολογίου
Γιώργος Στύλιος: Προχωρούμε στην καλύτερη οργάνωση του κράτους μας

Από το φθινόπωρο θα αρχίσει η λειτουργία του ηλε-
κτρονικού φακέλου ακίνητου που θα διευκολύνει τη 
συλλογή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη 
διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτου, 
ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης, κατά τη συζήτηση του νομοσχε-
δίου «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, 
νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής 
διακυβέρνησης», που άρχισε χθες στην αρμόδια κοι-
νοβουλευτική επιτροπή, με προγραμματισμό να ψη-
φιστεί την προσεχή εβδομάδα από την Ολομέλεια της 
Βουλής.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός υπογράμ-
μισε ότι στόχος των διατάξεων είναι η επιτάχυνση, η 
απλούστευση και η ασφάλεια των διαδικασιών του 
κτηματολογίου. «Επιτάχυνση γιατί μειώνουμε περίπου 
κατά δύο χρόνια μεσοσταθμικά το χρονοδιάγραμμα 
για την πλήρη λειτουργία του κτηματολογίου σε όσες 
περιοχές αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή περίπου 
στο 66% της χώρας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 
34% με 35%. Απλούστευση γιατί κάνουμε πιο φιλικές 
τις υπηρεσίες του κτηματολογίου στον πολίτη. Ασφά-
λεια γιατί πλέον όλες οι πληροφορίες θα έρχονται στο 
φως, αποκτούν δημοσιότητα, στο πλαίσιο της πλή-
ρους λειτουργίας των κατά τόπους κτηματολογικών 
γραφείων». 
Ειδικότερα, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε στην ομιλία του:
«Νομίζω ότι ο τίτλος του σχεδίου νόμου είναι απο-
λύτως ενδεικτικός του περιεχομένου με βάση και την 
ιεράρχηση των θεμάτων που ρυθμίζει κατά σειρά 
σπουδαιότητας:
• Αρχικά εισάγουμε διατάξεις σχετικά με την επιτάχυν-
ση, την απλοποίηση και την ασφάλεια των διαδικασι-
ών του Κτηματολογίου
• Στη συνέχεια, νομοθετούμε την καθιέρωση νέων ψη-
φιακών υπηρεσιών και
• Τέλος βελτιώνουμε τη λειτουργία του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των φορέων του.
Το Κτηματολόγιο εκ των πραγμάτων αποτελεί την 
κυριότερη παρέμβαση αυτού του σχεδίου νόμου και 
είναι μία παρέμβαση που, εάν έπρεπε να την κωδικο-
ποιήσουμε σε τρεις λέξεις, αυτές θα ήταν: επιτάχυνση, 
απλούστευση, ασφάλεια. 
Επιτάχυνση διότι μειώνουμε περίπου δύο χρόνια με-
σοσταθμικά το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη λει-

τουργία του Κτηματολογίου σε όσες περιοχές αυτό δεν 
έχει ακόμα ολοκληρωθεί ως προς την κτηματογρά-
φηση – δηλαδή περίπου στο 66% της χώρας, καθώς 
αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 34 με 35%.
Απλούστευση διότι κάνουμε πιο φιλικές για τον πολίτη 
τις υπηρεσίες του Κτηματολογίου και
Ασφάλεια διότι πλέον όλες οι πληροφορίες έρχονται 
στην επιφάνεια, στο φως, αποκτούν δημοσιότητα στο 
πλαίσιο της πλήρους λειτουργίας των κατά τόπους 
κτηματολογικών γραφείων. 
Η «καρδιά» της παρέμβασης είναι τα άρθρα 3 έως 7 
που περιγράφουν τη διαδικασία μέχρι τη λειτουργία 
ενός Κτηματολογικού Γραφείου, μέχρι να έχουμε λει-
τουργούν Κτηματολόγιο. Και εδώ υπάρχει μία σημα-
ντική αλλαγή φιλοσοφίας. 
Σήμερα, μετά τη φάση της ανάρτησης ακολουθεί η 
διαδικασία των ενστάσεων. Στη συνέχεια, και αφού 
τελεσιδικήσουν όλες οι ενστάσεις, τότε και μόνο τότε 
το Κτηματολογικό Γραφείο κάθε περιοχής τίθεται σε 
λειτουργία. Ποιο είναι το ποσοστό των ακινήτων επί 
των οποίων ασκούνται ενστάσεις; Κατά μέσο όρο είναι 
2%. Τι σημαίνει αυτό: Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να ολο-
κληρωθούν οι ενστάσεις για το 2%, το Κτηματολόγιο 
δεν λειτουργεί ούτε για το υπόλοιπο 98%. Αυτό είναι 
κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει, εάν θέλετε, αυτό ήρθε 
και ως πρόταση στο παρελθόν στη χώρα μας από την 
SRSS το 2011, το 2013. 
Και η πρόταση ήταν η διαδικασία που ουσιαστικά εμείς 
ερχόμαστε να προτείνουμε. Μετά την ανάρτηση, μετά 
την υποβολή των ενστάσεων, μετά τη διόρθωση των 
πρόδηλων σφαλμάτων κάθε περιοχή αποκτά Κτημα-
τολόγιο σε λειτουργία. Οι ενστάσεις θα εκδικάζονται 
κανονικά, δεν στερούνται ιδιοκτήτες κανένα από τα 
δικαιώματα που αυτή τη στιγμή διαθέτουν και για το 
διάστημα που μεσολαβεί κάθε ένσταση θα καταγρά-
φεται στο περιθώριο του κτηματολογικού φύλλου του 
ακινήτου. 
Και αυτή είναι και η φιλοσοφία το πώς αντιλαμβανό-
μαστε το Κτηματολόγιο: είναι ένα πληροφοριακό σύ-
στημα πέρα από όλα τα άλλα. Πέρα από ένα εργαλείο 
διοίκησης, ένα εργαλείο στα χέρια της Δικαιοσύνης 
είναι και ένας μηχανισμός να έρθει όλη η πληροφορία 
στην επιφάνεια και να καταγράφεται. Πράγμα το οποίο 
αποτελεί θετική μεταβολή σε σχέση με το τι υπάρχει 
από το παρελθόν». 

Ο υπουργός υπογράμμισε: «Η νέα διαδικασία είναι πιο 
γρήγορη και απλή για όλους, χαρακτηρίζεται προφα-
νώς από μεγαλύτερη διαφάνεια όπως είπα και πριν. 
Εξάλλου, η σημείωση των διεκδικήσεων δεν είναι κάτι 
άγνωστο στη νομική καθημερινότητα. Τα βιβλία διεκ-
δικήσεων αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο των υποθη-
κοφυλακείων. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε έναν 
έλεγχο τίτλου και ακόμα και στα κτηματολογικά φύλλα 
γίνονται σημειώσεις –  όχι στο στάδιο των ενστάσεων, 
αλλά στο επόμενο στάδιο αυτών των αγωγών. Γιατί να 
μην ενοποιήσουμε λοιπόν όλη αυτή τη πληροφορία 
εξαρχής σε αυτά; 
Αλλά ας κάνουμε και την αντίστροφη άσκηση. Όλη 
αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η συγκέντρωση της πλη-
ροφορίας είναι κάτι που βοηθά συνολικά τις αγορα-
πωλησίες των ακινήτων. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος 
θέλει να αγοράσει ένα οικόπεδο με αμφισβητούμενα 
όρια από τον γείτονα. Όσο δεν λειτουργεί το Κτηματο-
λόγιο, η πληροφορία αυτή είναι συνήθως διάσπαρτη. 
Σε κάποιες περιπτώσεις το «διάσπαρτη» σημαίνει κρυ-
φή. Και τα δύο αυτά στοιχεία είναι πολύ προβληματικά 
για την ασφάλεια των συναλλαγών. Τώρα θα είναι ξε-
κάθαρη, δημόσια, συγκεντρωμένη σε ένα σημείο στο 
οποίο πρέπει να βρίσκεται, δηλαδή στα κτηματολογικά 
φύλλα. 
Η διαδικασία αυτή ωφελεί, ωφελεί πολύ. Ωφελεί τόσο 
το κράτος, όσο ωφελεί και τους ιδιοκτήτες. Ωφελεί το 
κράτος γιατί θα οδηγήσει πολύ ταχύτερα στην ολο-
κλήρωση του Ελληνικού Κτηματολογίου. Το συζη-
τάμε δεκαετίες, ήρθε καιρός η διαδικασία αυτής της 
μεταρρύθμισης, αυτής της μεγάλης αλλαγής επιτέλους 
να κλείσει. Επιτέλους να ολοκληρωθεί. Και αυτό είναι 
κάτι που αντικατοπτρίζει την αξιολόγηση της χώρας 
μας καταρχήν σε μία σειρά από πάρα πολλούς δείκτες. 
Δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας. Δείκτες επιχειρημα-
τικότητας στην Ελλάδα. Δείκτες διεθνούς αξιολόγησης 
της οικονομίας. 
Αυτό το 35% της χώρας που έχει κτηματογραφη-
θεί αντανακλά την εκκρεμότητα του υπολοίπου 
που δεν έχει κτηματογραφηθεί και αυτό λέει κάτι 
ως μήνυμα ευρύτερα για τη χώρα. Πέρα από το 
ότι οι δείκτες του Κτηματολογίου αυτοτελώς έχουν 
πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία για όλους.  

Συνέχεια στη σελ 7
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Συνέχεια από σελ 6

Κυριάκος Πιερρακάκης: Στόχος η επιτάχυνση, 
η απλούστευση και η ασφάλεια των διαδικα-
σιών του κτηματολογίου
Ωφελεί φυσικά και τους πολίτες, καθώς ο υποψήφιος 
αγοραστής θα μπορεί να ελέγχει με απόλυτη ακρίβεια 
την εικόνα του ακινήτου που επιθυμεί να αγοράσει 
χωρίς να κινδυνεύει να βρεθεί μπροστά σε εκπλήξεις 
ύστερα από μερικά χρόνια. 
Εδώ να πω ότι ευρύτερα έχουν γίνει μία σειρά από 
παρεμβάσεις στο Κτηματολόγιο. Μία κυρίαρχη πα-
ρέμβαση είναι το γεγονός ότι έχουμε πλέον ανοίξει 
την πρόσβαση και μάλιστα δωρεάν σε επαγγελματίες, 
δικηγόρους, μηχανικούς, συμβολαιογράφους, οι οποί-
οι έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν στα στοιχεία που 
τους ενδιαφέρουν για το λειτουργούν Κτηματολόγιο 
μέσα από το site του Κτηματολογίου στο ktimatologio.
gov.gr – με την υπηρεσία της έρευνας με διαφορετικά 
δικαιώματα ο κάθε επαγγελματίας, ανάλογα με την ιδι-
ότητά του και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. 
Είναι ένα πρώτο βήμα του πώς μπορούμε ψηφιακά να 
διευκολύνουμε ακόμη και τη φυσική μετάβαση σε ένα 
κτηματολογικό γραφείο. Εκκρεμούν, βέβαια, να γίνουν 
πάρα πολλά γιατί υπάρχει κάποια πληροφορία αυτή τη 
στιγμή ψηφιοποιημένη, αλλά όχι όλη. Ένα κομμάτι 
αυτής της πληροφορίας θα έρθει στη πορεία μέσα από 
αυτή την αλλαγή που περιγράφουμε διότι σήμερα εί-
παμε ότι το 35% ότι είναι κτηματογραφημένο. 
Με αυτόν τον νόμο η πρόβλεψη που έχουμε είναι ότι 
του χρόνου θα βρεθούμε στο 55%, σε δύο χρόνια 
στο 90% περίπου. Άρα η πρόσβαση θα αφορά ένα 
μεγαλύτερο εύρος το ζήτημα όμως είναι να αφορά 
και ολοένα μεγαλύτερο βάθος και εδώ θα έρθει να 
βοηθήσει καθοριστικά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί 
μέσα σε όλα αυτά η πρόβλεψη που έχουμε κάνει με 
τον κύριο Στύλιο, τον αρμόδιο Υφυπουργό, με τη Δι-
οίκηση του Κτηματολογίου είναι για ένα μεγάλο έργο 
ψηφιοποίησης, ένα μεγάλο έργο το οποίο θα πάρει όλο 
το ιστορικό αρχείο των Υποθηκοφυλακείων, θα πάει 
και στα Κτηματολογικά Γραφεία θα πάει παντού και θα 
περάσει όλη την έγχαρτη πληροφορία που βρίσκεται 
εκεί σε πληροφορία, σε δεδομένα καταρχήν, εν τέλει 
σε πληροφορία. 
Αυτό είναι κάτι καθοριστικό για να μπορέσει να ολο-

κληρωθεί αυτό το όραμα του Κτηματολογίου και είναι 
ένα βήμα από πολλά. Φυσικά απαιτούνται μεγάλες ορ-
γανωσιακές αλλαγές επίσης. Το σχέδιο Νόμου έχει και 
άλλα πράγματα τα οποία προβλέπει:
Πρώτον, διαμεσολάβηση: καθιερώνουμε την δυνα-
τότητα διόρθωσης ανακριβειών των πρώτων κτημα-
τολογικών εγγραφών με τη διαδικασία της διαμεσο-
λάβησης. Και αυτό είναι πρωτοτυπία υπό την έννοια 
ότι σήμερα για τις σχετικές διορθώσεις απαιτείται 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Πλέον οι ιδιώτες, 
εάν συμφωνούν, μπορούν να λύσουν τη διαφορά τους 
συμβιβαστικά γλυτώνοντας καταρχήν χρόνο αλλά και 
όχι μόνο και πόρους. 
Δεύτερον, αναμορφώνουμε ριζικά και αυτό δείχνει και 
κάτι φιλοσοφικά, τη διαδικασία διόρθωσης των προ-
δήλων σφαλμάτων με την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτή-
τη. Μέχρι σήμερα για τη σχετική διαδικασία τι απαι-
τείται; Η ρητή συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου. 
Τη δίνει αυτή τη συναίνεση στην πράξη το ελληνικό 
δημόσιο; Όχι. 
Συνεπώς, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου η συναίνε-
ση του Ελληνικού Δημοσίου για τη διόρθωση σχετικού 
προδήλου σφάλματος τεκμαίρεται από τη μη προβολή 
αντιρρήσεων εντός 60 ημερών από την επίδοση σε 
αυτό της αίτησης.
Η διαμεσολάβηση μαζί με την αλλαγή που μόλις πε-
ριέγραψα σε σχέση με τα πρόδηλα σφάλματα νομίζω 
ότι αποτυπώνουν δύο πτυχές της φιλοσοφίας με την 
οποία προσεγγίζουμε την επίλυση διαφορών. Οι δι-
αφορές μεταξύ ιδιωτών πρέπει να λύνονται φιλικά, 
πρέπει να ενθαρρύνουμε το να λύνονται φιλικά και 
βέβαια όπου αυτό το επιτρέπει η φύση της υπόθεσής 
τους. και έπειτα, ο πολίτης δεν μπορεί να υφίσταται τις 
συνέπειες ενίοτε ενδεχόμενης αδιαφορίας από τη μεριά 
του κράτους, πρέπει να μπορεί να έχει το δίκιο του εκεί 
που έχει δίκιο. Και υπό αυτήν την έννοια αυτές οι πα-
ρεμβάσεις εκτιμούμε ότι μπορεί να είναι καθοριστικές 
κοιτάζοντας μπροστά. 
Εισάγουμε επίσης και μία σειρά από άλλες παρεμβά-
σεις:
• Κατάρτιση και επιμόρφωση κτηματολογικών δικα-
στών
• Αναδιάρθρωση του Οργανισμού του Κτηματολογίου
• Καθιέρωση του διαπιστευμένου μηχανικού και των 
προσόντων που πρέπει να έχει.

• Δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων 
με το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας.
Όλες αυτές οι ρυθμίσεις κατατείνουν στην αναβάθμι-
ση του Κτηματολογίου ώστε να λειτουργήσει ως ένας 
σύγχρονος φορέας, ώστε να κλείσει αυτή η εκκρεμό-
τητα. Και έτσι, να διευκολυνθούν οι συναλλαγές γύρω 
από τα ακίνητα και να αποτελέσει ασφαλές τεκμήριο σε 
κάθε περίπτωση αμφισβήτησης. 
Ανέφερα μόλις τώρα τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Θέλω 
να κάνω μία αναφορά στο άρθρο 29 – ηλεκτρονικός 
φάκελος ακινήτου: είναι το κομμάτι εκείνο από το σχέ-
διο νόμου που έχει λάβει τη μεγαλύτερη δημοσιότητα 
– και δικαίως. Θα καλέσουμε και την ΠΟΜΙΔΑ, εάν θυ-
μάμαι καλά, από τους φορείς. Είναι κάτι το οποίο έχει 
αναδείξει στον κύριο Γεωργαντά και σε μένα από τις 
πρώτες ημέρες που πήγαμε στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, τα βήματα σε μία μεταβίβαση ακινή-
του. Είναι πάρα πολλά. 
Εάν δείτε τον μέσο όρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο 
μέσος όρος προβλέπει 4,7 βήματα για μία μεταβίβαση 
ακινήτου. Εδώ ανάλογα με το πώς το μετράς, η ΠΟ-
ΜΙΔΑ μας έχει αναφέρει πάρα πολλά βήματα από ό,τι 
θυμάμαι. Η Παγκόσμια Τράπεζα καταγράφει 11 γιατί 
συμπυκνώνει κάποια από αυτά, πολύ μακριά από τον 
παγκόσμιο μέσο όρο. Και βέβαια, πάνω από 17 πιστο-
ποιητικά – και αυτό όταν το ακίνητο είναι τακτοποι-
ημένο.
Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ζητά 
λύση. Και υπό αυτήν την έννοια, δημιουργούμε τον 
ηλεκτρονικό φάκελο μεταβίβασης ακινήτου: όλα δη-
λαδή θα γίνονται στον συμβολαιογράφο και ο συμ-
βολαιογράφος θα έχει ένα ψηφιακό σύστημα μπροστά 
του το οποίο θα αντλεί όλη την πληροφορία η οποία 
χρειάζεται από τον αρμόδιο φορέα από την ΑΑΔΕ, το 
ΤΕΕ, τον ΕΦΚΑ δηλαδή οτιδήποτε από αυτά τα πιστο-
ποιητικά μπορεί να το πάρει ο συμβολαιογράφος σε 
ψηφιοποιημένη μορφή θα αντλείται αυτόματα από το 
σύστημα. 
Και εάν θέλετε επίσης αυτό αντανακλά την ευρύτερη 
φιλοσοφία η οποία υπάρχει σε αυτό το Υπουργείο και 
σε αυτή την Κυβέρνηση σε σχέση με την ψηφιακή πο-
λιτική, την ψηφιακή διακυβέρνηση. Τα ψηφιακά μέσα 
είναι ακριβώς αυτό που λέει ο όρος.

Συνέχεια στη σελ 8
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Συνέχεια από σελ 7

Κυριάκος Πιερρακάκης: Στόχος η επιτάχυνση, 
η απλούστευση και η ασφάλεια των διαδικα-
σιών του κτηματολογίου
Είναι μέσα – δεν είναι σκοπός. Δεν είναι αυτοσκοπός η 
ψηφιοποίηση. Ο στόχος είναι να μπορείς να χρησιμο-
ποιήσεις τις ψηφιακές τεχνολογίες για να διευκολύνεις 
την καθημερινότητα του πολίτη, για να κάνεις μία πο-
λύπλοκη διαδικασία απλή. 
Το είδαμε στα εμβόλια πώς μπορεί να χρησιμοποιη-
θούν τα ψηφιακά μέσα – αλλά όχι μόνο τα ψηφιακά 
μέσα: ο ορθός σχεδιασμός συγκεκριμένων διαδικασι-
ών για να μην υπάρχουν ουρές, για να διευκολυνθεί 
ο κόσμος. Ακριβώς αυτό θα επιδιωχθεί να γίνει και 
εδώ και μέσα από τους συμβολαιογράφους όλα αυτά 
τα πολλαπλά και περιττά βήματα θα πρέπει να τελειώ-
σουν. Και ακριβώς για αυτό η εφαρμογή αυτή, εφόσον 
ο νόμος αυτός προχωρήσει και ψηφιστεί, θα τεθεί σε 
εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο και έτσι θα διευκολυν-
θεί πάρα πολύ η μεταβίβαση των ακινήτων στη χώρα 
μας» σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. 
Και συνέχισε: «Το σχέδιο νόμου βέβαια περιλαμβάνει 
και μία σειρά από άλλες εφαρμογές. Περιλαμβάνει 
το «myAuto» και «Audit-Car» αυτές είναι «δίδυμες» 
υπηρεσίες. Η πρώτη θα παρέχει προς τους ιδιοκτήτες 
οχημάτων μία σειρά από συγκεκριμένες πληροφορί-
ες, η δεύτερη προς τα όργανα ελέγχου πληροφορίες 
όπως: τα στοιχεία του οχήματος, ημερομηνία έκδοσης 
και ανάκλησης άδειας κυκλοφορίας, καταβολή τελών, 
περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης, θέση σε ακινησία και 
ένταξη στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της ΕΛΑΣ. 
Επίσης αυτά είναι κομμάτια μίας στρατηγικής η οποία 
αφορά ευρύτερα τον χώρο των μεταφορών. Έχουμε 
πολύ στενή συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο. 
Είναι η ιδέα που ακουμπά και την επόμενη υπηρεσία 
που θα αναφέρω το «myPhoto». Το «myPhoto» είναι 
πολύ απλά η ιδέα του να μην παίρνω μία φωτογρα-
φία για μία ανανέωση ενός διπλώματος οδήγησης για 
παράδειγμα σε χαρτί, να μπορεί ο φωτογράφος μου 
να την στείλει ψηφιακά σε μία ανανέωση ενός διπλώ-
ματος – ή εφόσον έχω ήδη βγάλει τη φωτογραφία να 
μπορώ να τη στείλω εγώ. 

Αυτό είναι κάτι το οποίο όσοι έχει τύχει να είτε να ταξι-
δέψουμε στο εξωτερικό είτε να μάθουμε πώς γίνεται η 
αντίστοιχη διαδικασία ανανέωσης διπλώματος οδήγη-
σης κάπου αλλού θα έχουμε διαπιστώσει ότι σε πολλά 
άλλα μέρη αυτό συμβαίνει – είναι κάτι αυτονόητο. 
Αλλά είναι ένα από τα πολλά αυτονόητα που ήρθε η 
σειρά του να γίνει και αυτό με έναν τρόπο ευκολότερο 
και σίγουρα πιο βιώσιμο. Και έτσι το «myPhoto» θα 
είναι μία υπηρεσία η οποία θα χρησιμοποιηθεί καταρ-
χήν στις ανανεώσεις διπλωμάτων οδήγησης αλλά και 
σε πολλές άλλες υπηρεσίες στις οποίες θα απαιτηθεί η 
φωτογραφία των πολιτών. 
Οι υπηρεσίες αυτές θα ενταχθούν στο gov.gr. Το gov.
gr μόλις ξεπέρασε τις 1.200 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 
από τις 501 που προϋπήρχαν τον Μάρτιο του 2020. Οι 
νέες υπηρεσίες αυτές μεταφράζονται σε πολύ κόπο που 
αποφύγαμε, σε περιττές ουρές που αποφύγαμε. 
Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές: μέσα σε πολύ 
λίγα χρόνια έχουμε καταφέρει να πετύχουμε μία εκ-
θετική άνοδο των ψηφιακών συναλλαγών στη χώρα 
μας. 34 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές το 
2019, 8,8 εκατομμύρια ήταν το 2018. 94 εκατομμύρια 
το 2020 – αυτά όλα είναι επισκέψεις που δεν έγιναν, 
λόγω της μεγαλύτερης κλίμακας των νέων υπηρεσιών. 
Φυσικά και η πανδημία έπαιξε τον ρόλο της γιατί έκανε 
την εκκρεμότητα αναγκαιότητα. Και τώρα, το πρώτο 
εξάμηνο του 2021, έχουμε 150 εκατομμύρια – σε ένα 
εξάμηνο –ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και στο τέλος του 
χρόνου μπορούμε να περιμένουμε ότι αυτός ο αριθμός 
σίγουρα θα έχει διπλασιαστεί. 
Αυτό νομίζω ότι αντανακλά το μέτρο της διευκόλυν-
σης, αντανακλά το μέτρο της εκκρεμότητας και αυτό 
αντανακλά και το μέτρο της προοπτικής. Έχουμε απο-
δείξει ως χώρα και ως χώρος της πληροφορικής στο 
εμβόλιο, στην πανδημία, σε μία σειρά από νέες ψη-
φιακές υπηρεσίες ότι η χώρα έχει το ταλέντο, έχει το 
ανθρώπινο δυναμικό, έχει τον παράγοντα που χρειά-
ζεται, τη κρίσιμη μάζα, τις γνώσεις για να μπορέσουμε 
να αλλάξουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το 
ελληνικό Δημόσιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 
Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται. Γίνεται με εκθετική 
καμπύλη και η προοπτική του είναι μόνο να συνεχίσει. 
Ακριβώς επειδή αυτό ζητούν οι πολίτες και ακριβώς 
επειδή αυτό μας αρμόζει.  Και σε αυτό το πλαίσιο σήμε-

ρα, με αυτό το σχέδιο νόμου, ευελπιστούμε ότι είναι η 
αρχή του τέλους μίας πολύ μεγάλης εκκρεμότητας που 
λέγεται Ελληνικό Κτηματολόγιο και η συνέχιση μίας 
σειράς υπηρεσιών που έρχονται μία – μία να συμβάλ-
λουν αθροιστικά σε μία πολύ μεγάλη αλλαγή η οποία 
κάθε μέρα υλοποιείται στο ελληνικό Δημόσιο».
Προχωρούμε στην καλύτερη οργάνωση του κράτους 
Προχωρούμε στην καλύτερη οργάνωση του κράτους 
μας, δήλωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, Γιώργος Στύλιος, αναφερόμενος στις διατάξεις 
του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού 
Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυ-
ση της ψηφιακής διακυβέρνησης».  Όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιώργος Στύλιος αναγνώρισε ότι η 
Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες η 
οποία στερείται ολοκληρωμένου Κτηματολογίου, για 
να υπογραμμίσει ότι στόχος των παρεμβάσεων είναι η 
ολοκλήρωση της κτηματογράφησης με πρόσβαση των 
επαγγελματιών στα δεδομένα από οποιοδήποτε σημείο 
της επικράτειας 24 ώρες το 24ωρο, με την αξιοποίηση 
της ψηφιακής τεχνολογίας.   
«Οι επαγγελματίες θα έχουν εύκολη πρόσβαση και 
θα ωφεληθούν και οι πολίτες, αφού θα μπορούν να 
ολοκληρώνουν τις υποθέσεις τους χωρίς ταλαιπωρία, 
χωρίς περιττά έξοδα, εύκολα και γρήγορα. Αυτό προ-
σπαθούμε να υλοποιήσουμε με το νομοσχέδιο», είπε ο 
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υπογράμ-
μισε ότι η διαδικασία θα στηρίξει τις μεταβιβάσεις ακι-
νήτων. Ο Γιώργος Στύλιος επισήμανε ότι το νομοσχέ-
διο απαλλάσσει από πρόστιμα, μέχρι την 31η.12.2022, 
όσους δεν έχουν κάνει εμπρόθεσμα δήλωση στην 
κτηματογράφηση. «Αναγνωρίζοντας τις συνθήκες που 
υφίστανται, δίνουμε παράταση μέχρι 31.12.2022 και 
δεν επιβάλλουμε πρόστιμο σε εκείνους που θα πάνε 
τώρα στην κτηματογράφηση. 
Είναι σε εξέλιξη η κτηματογράφηση, δεν βάζουμε πρό-
στιμα μέχρι 31.12.2022 και το λέμε να το γνωρίζει ο 
κόσμος. Σας καλώ και εσάς να βοηθήσουμε τον κόσμο. 
Με τη στάση σας στην ψήφιση θα αποδείξετε αν είστε 
με τους πολίτες», είπε ο υφυπουργός Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπο-
λίτευσης. 

Συνέχεια στη σελ 9
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΣυΖΗΤΗΣΗ ΤΟυ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟυ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
«Ταχύτητα και ασφάλεια» στις συναλλαγές ακινήτων επικαλείται η πλειοψηφία –Έντονες επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση

Συνέχεια από σελ 8

Σ. Χιονίδης: Στόχος είναι και η ασφάλεια
Στόχος του νομοσχεδίου είναι η επιτάχυνση της κτη-
ματογράφησης, η απλούστευση των διαδικασιών και 
η ασφάλεια, ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Σάββας Χιο-
νίδης και υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει λύση για 
τους πολίτες που περιμένουν χρόνια να αναρτηθούν οι 
τελικοί πίνακες. «Στην Ελλάδα, γενικά έχουμε προβλή-
ματα. Ο ένας γείτονας να βάλει λίγο πιο μέσα τον τοίχο, 
άντε να πάει στο χωράφι του άλλου μια αρωτριά παρα-
πέρα, αυτά ήταν τα ζητήματα, τα ξέρουμε - αυτοί όμως, 
δεν μπορούν να σταματούν όλους τους υπολοίπους, 
το 98%. Ας είναι και 10% και 15%. Το υπόλοιπο 85% 
πρέπει να ταλαιπωρείται; Δεν πρέπει να το κρεμάσουμε 
εκεί, να μπορεί να παίρνει στοιχεία και να λέει, ξέρεις, ο 
Χιονίδης με τον Κάτση έχουν διαφορά στο ακίνητό τους 
και να το γράφει το Κτηματολόγιο, άρα, αυτός που θέλει 
να τα αγοράσει, να ξέρει ότι παίρνει ένα ελαττωματικό 
ακίνητο; Επομένως, δίνει λύσεις σε αυτό το κομμάτι, 
όσον αφορά τη ταχύτητα αλλά και την ασφάλεια», είπε 
ο βουλευτής της ΝΔ.
Αντιδράσεις κομμάτων
«Θα είναι σαν να έχουμε Κτηματολόγιο αλλά δεν θα 
έχουμε», ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-Μάριος Κά-
τσης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Αυτή η ρύθμιση ανα-
τρέπει όλο τον πυρήνα και το σκοπό της ύπαρξης του 
Κτηματολογίου, καθώς για πρώτη φορά θα παραμένουν 
οι εκκρεμότητες και οι ενστάσεις και παρόλα αυτά θα εκ-
δίδεται κτηματολογικό φύλλο. Πως σκεφτήκατε αυτή τη 
φοβερή λύση που δεν σκέφτηκε καμία άλλη κυβέρνηση 
να κάνει από το 1995 και μετά, που έχει ξεκινήσει η δια-
δικασία κτηματογράφησης στη χώρα; Το Κτηματολόγιο 
έτσι δεν ολοκληρώνεται ποτέ» ανέφερε ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ και προειδοποίησε ότι «πλήττεται το κύρος του 
φορέα και οπισθοδρομεί μια σημαντική μεταρρύθμιση».   
«Παραλάβαμε την περαίωση του Κτηματολογίου με 
πολλά προβλήματα περίπου στο 25%, και μέσα σε δύο 
και κάτι χρόνια το φτάσαμε στο 60%, και με αυτό το 
ρυθμό θα είχε τελειώσει σήμερα», ανέφερε ο κ. Κάτσης 
για την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή κυ-
βέρνηση χειρίζεται το ζήτημα του Κτηματολογίου, ο 
Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 

την κατηγόρησε ότι για ακόμη μια φορά υποβαθμίζει 
ένα σημαντικό πολιτικό θέμα που άπτεται νομικών, πε-
ριβαλλοντολογικών, και οικονομικών ζητημάτων, που 
επηρεάζει την ζωή εκατομμυρίων πολιτών σε ένα τεχνι-
κής φύσης ζήτημα, λες και είναι ένα θέμα που λύνεται 
με μια ψηφιοποίηση. «Ψηφιοποιείτε τις εκκρεμότητες, 
αυτό κάνετε. Παρακάμπτετε όλες τις διοικητικές δομές 
και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
του Περιβάλλοντος, που πλέον στόμα έχουν και μιλιά 
δεν έχουν, παρότι μιλάμε για διαμεσολάβηση, για διαπι-
στευμένους μηχανικούς, για ζητήματα δημόσιων εκτά-
σεων», ανέφερε δηκτικά.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηλίτευσε το γεγονός ότι 
η κυβέρνηση κλείνει άρον-άρον το πρόγραμμα κτημα-
τογράφησης και αφήνει ημιτελές το έργο λίγο πριν την 
επιτυχή ολοκλήρωση του, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί 
δύο ταχύτητες ως προς τα κτηματολογικά φύλα, όπου 
στη δεύτερη θα αναγράφεται η εκκρεμότητα τους. «Το 
“ημιτελές” κρύβει λάθη και παγίδες ακόμα και στο τμήμα 
που έχει συμπληρωθεί. Ιδιοκτήτες καθ’ όλα νόμιμοι και 
με σαφές δικαίωμα μπορούν να τεθούν όμηροι ομόρων 
ιδιοκτητών», τόνισε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.Ενώ 
συνέχισε λέγοντας ότι, «μας λέτε πως η διαδικασία της 
κτηματογράφηση συντομεύει δύο χρόνια. Από πού 
προκύπτει αυτό; Μπορείτε να μας το εξηγήσετε; Οι δι-
αδικασίες που παρακάμπτετε για να αναρτήσετε τα κτη-
ματολογικά φύλλα με εκκρεμότητες και να μεταφέρετε 
προβλήματα της κτηματογράφησης στον φορέα του 
Κτηματολογίου που θα έπρεπε να είναι καθαρό διαρ-
κούν 6 μήνες το πολύ. Ποια επιτάχυνση επικαλείστε;»
«Oύτε επιτάχυνση υπάρχει, ίσα-ίσα θα υπάρξει επιβρά-
δυνση. Ούτε απλούστευση θα υπάρξει, ακόμα περισσό-
τερο θα είναι περίπλοκη η κατάσταση και μεγαλύτερη 
δυσχέρεια θα έρθει. Αλλά ούτε και ασφάλεια. Αντιθέτως, 
θα έρθει ανασφάλεια στις συναλλαγές. Σας το λέω και 
σαν δικηγόρος που ασχολούμαι με το Κτηματολόγιο 
χρόνια», ανέφερε ο ειδικός αγορητής του Κινήματος Αλ-
λαγής, Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος εκτίμησε ότι η κυβέρνηση 
επιχειρεί να κλείσει «άρον-άρον» υπό κτηματογράφηση 
περιοχές, διότι θέλει να δείξει ότι ολοκλήρωσε το Κτημα-
τολόγιο για να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως 
όμως προειδοποίησε, οι πολίτες θα αναγκαστούν να κα-
ταφύγουν στη δικαστική οδό.
Με το νομοσχέδιο, είπε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, 

Μαρία Κομνηνάκα, ιδιωτικοποιούνται έμμεσα και άλλες 
πτυχές της κτηματογράφησης και «υλοποιούνται διαδι-
κασίες fast track, με τις οποίες οι καπιταλιστικές επιχει-
ρήσεις και οι μεγαλοϊδιοκτήτες θα μπορούν να λύνουν 
ζητήματα, που έχουν με το Κτηματολόγιο, ταχύτερα και 
περισσότερο, βέβαια, προς όφελος τους, με χρήση εξω-
τερικών συνεργατών, ανεβάζοντας κι άλλο το κόστος». 
Η βουλευτής του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι η όλη διαδικασία 
της κτηματογράφησης έχει αποδειχθεί ένας τεράστιος 
βραχνάς για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώμα-
τα, που προσπαθούν να κατοχυρώσουν τη μικρή τους 
ιδιοκτησία, ενώ κερδισμένοι είναι κυρίως οι μεγάλες 
τεχνικές εταιρείες. 
«Η κατάσταση που επικρατεί στο Κτηματολόγιο είναι χα-
οτική. Διαφορετικές προθεσμίες, διαδικασίες διαφορετι-
κές, αναρίθμητες, ανακριβείς εγγραφές από τη διοίκηση, 
τρέξιμο, ταλαιπωρία του πολίτη», είπε ο ειδικός αγορη-
τής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, και επι-
σήμανε: Ήδη οι κατατεθειμένες ενστάσεις, φτάνουν τις 
200.000. Ένα τεράστιο νούμερο, που υποδηλώνει και 
το μέγεθος του προβλήματος και το οποίο, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις, μπορεί να προσεγγίσει το 1.000.000. Αν 
σε αυτό το νούμερο συνυπολογίσουμε και τα 170.000 
περίπου ακίνητα, που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιο-
κτήτη, φαίνεται να έχουν μπλοκάρει όλες οι διαδικασίες. 
Γι’ αυτό ο πολίτης αναγκάζεται πάρα πολλές φορές, να 
καταφεύγει στο δικαστήριο να βρει το δίκιο του και να 
κάνει το δικαστήριο, δηλαδή, αυτό που δεν κάνει η δι-
οίκηση».
«Εκτός από την κανονιστική ανομοιομορφία που παρα-
τηρείται μεταξύ των διαφόρων περιοχών της επικρά-
τειας, ποτέ δεν θεσπίστηκε μια ξεκάθαρη θέση σχετικά 
με την κυριότητα στα νομιμοποιηθέντα αυθαίρετα, 
αδιάθετα κληροτεμάχια από διανομές, ή νέα οικόπεδα 
που προέκυψαν από πράξεις εφαρμογής, τεράστια κα-
θυστέρηση στην κύρωση Δασικών Χαρτών, που δυστυ-
χώς κατέληξε σε φιάσκο, όπως όλοι διαπιστώσαμε, μη 
καταβολή αποζημιώσεων από απαλλοτριώσεις, περιο-
ρισμοί διάθεσης ακινήτων, παράταση του καθεστώτος 
επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών και άλλες τέτοιες 
αβαρίες και δυσκολίες. Αυτή, λοιπόν, είναι η καθημερι-
νότητα του Κτηματολογίου, ακόμη και τώρα που συζη-
τούμε το νομοσχέδιο», ανέφερε η ειδική αγορήτρια του 
ΜέΡΑ25 Αγγελική Αδαμοπούλου.



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

«ΠΡΕΜΙΕΡΑ» ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕυΗΣ ΤΟυ ΝΕΟυ ΚΕΝΤΡΟυ ΕΚΠΑΙΔΕυΣΗΣ ΤΟυ ΠυΡΟΣβΕΣΤΙΚΟυ ΣΩΜΑΤΟΣ
Με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
Δημιουργείται στην πρώην Αμερικάνικη Βάση στη Νέα Μάκρη

ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕυΗ βΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟυ ΣΤΑΘΜΟυ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΤΣΟυΚΑ ΣΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟυΠΟΛΗ

Ξεκίνησαν την Πέμπτη οι εργασίες για την κατασκευή του 
νέου Κέντρου Εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το «Κέντρο Εκπαίδευσης 
Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας - Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ)» θα δημιουργηθεί από την αξιοποίηση και 
μετατροπή της πρώην Αμερικάνικης Βάσης στη Νέα Μά-
κρη, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος. Το νέο Κέντρο Εκ-
παίδευσης θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Σ., βασισμένο 
τόσο στις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες, όσο και στις 
διεθνώς εφαρμοζόμενες πρακτικές εκπαίδευσης σε θέμα-
τα πυρόσβεσης και διάσωσης. Οι λειτουργίες χωρίζονται 
σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: χώροι διδασκαλίας/
γραφεία, εσωτερικοί χώροι πρακτικής εξάσκησης, χώροι 
διαβίωσης και υπαίθριες εκπαιδευτικές δομές. Συγκεκρι-
μένα, οι νέες υπαίθριες δομές θα περιλαμβάνουν την κα-
τασκευή ενός πεδίου εκπαίδευσης, έρευνας και διάσωσης 
από σεισμό (urban search and rescue), την τοποθέτηση 
ενός εξωτερικού εξομοιωτή πραγματικής πυρκαγιάς (live 
fire training prop) και την κατασκευή ενός τοίχου αναρ-
ρίχησης - πρόσοψης κτιρίου ο οποίος θα χρησιμοποιείται 
για εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε ειδικές τεχνικές διάσω-
σης, ορειβατικά συμβάντα καθώς και σε συνήθεις τεχνικές 
επέμβασης σε πυρκαγιές πολυκατοικιών, με χρήση ειδι-
κών κλιμάκων. Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι 
38,30 στρέμματα, ενώ βρίσκονται εντός αυτού 20 κτίρια 
που θα ανακαινιστούν εκ βάθρων.
Όπως επισημαίνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ανακοί-
νωσή του μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών μελετών, 
οι οποίες εκπονήθηκαν από το αρχιτεκτονικό γραφείο 
Betaplan, την έκδοση της οικοδομικής άδειας και τη δι-
αγωνιστική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανά-
δειξη της αναδόχου εταιρίας που θα κατασκευάσει το νέο 
Κέντρο Εκπαίδευσης, ξεκίνησαν ήδη οι πρώτες εργασίες 
στο χώρο από την Μπαλλιάν Τεχνική, εταιρία που επέλε-
ξε το Π.Σ. για να αναλάβει την κατασκευή του Έργου. Το 
Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας 
- Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) αναμένεται, σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα, να έχει ολοκληρωθεί μέσα στους 
επόμενους 12 μήνες.
«Με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη 
χώρα το 2018, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είχε ανα-

κοινώσει δωρεά ύψους 25 εκατομμυρίων προς το Πυρο-
σβεστικό Σώμα Ελλάδος. Στόχος μας ήταν τότε αλλά, φυ-
σικά, παραμένει και τώρα, η συνδρομή στο δύσκολο έργο 
των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 
πυρόσβεσης, ενισχύοντας τόσο τις υποδομές που έχουν 
στη διάθεσή τους για να φέρουν εις πέρας την αποστολή 
τους, όσο και το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό της Πυρο-
σβεστικής. Με την κατασκευή του «Κέντρου Εκπαίδευσης 
Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας - Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ)» που μόλις ξεκίνησε, την προμήθεια των 
αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας που παραδώσα-
με στους πυροσβέστες το προηγούμενο καλοκαίρι, και την 
υποστήριξη υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
για πυροσβέστες και πολίτες, είμαστε ευγνώμονες που 
έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλουμε σε αυτή τη μεγάλη 
προσπάθεια», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας 
Δρακόπουλος.
«Η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τη δημι-
ουργία του νέου Κέντρου Εκπαίδευσης του Πυροσβε-
στικού Σώματος στη Νέα Μάκρη αποτελεί μια πολύτιμη 
παρακαταθήκη για την ουσιαστική αναβάθμιση της 
Πολιτικής Προστασίας και των υπηρεσιών πυρόσβεσης 
στη χώρα μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός 
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος 
Χαρδαλιάς. Ο κ. Χαρδαλιάς τονίζει ότι με την έναρξη των 
εργασιών, σήμερα, ξεκινά η υλοποίηση ενός μεγαλόπνο-
ου και τόσο απαραίτητου έργου, ενώ προσθέτει ότι, μέσω 
αυτού, το Πυροσβεστικό Σώμα θα διαθέτει από το 2022 
ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης, μελετημένο και 
σχεδιασμένο σύμφωνα με τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα και 
το οποίο θα καλύπτει όλες τις πτυχές της πολυδιάστατης 
και άκρως απαιτητικής πυροσβεστικής δράσης.
«Η κλιματική κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε με όλο 
και δυσμενέστερες συνέπειες και μεγαλύτερους κινδύνους 
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, επιβάλλει να είμαστε 
ακόμα πιο έτοιμοι, ακόμα πιο εκπαιδευμένοι. Επιβάλλει να 
θωρακιστούμε αντικαθιστώντας το φόβο με τη γνώση. Το 
νέο κέντρο θα καλύπτει όλες τις ανάγκες θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης των Πυροσβεστών μας, αλλά και 
των εθελοντών μας και απλών πολιτών, με δυνατότητα να 
καταστεί εκπαιδευτικός πόλος έλξης για ολόκληρη τη Νο-

τιοανατολική Ευρώπη. Με τη δωρεά του, το ΙΣΝ επιβεβαι-
ώνει για άλλη μια φορά το αδιαπραγμάτευτο μέγεθος της 
κοινωνικής του προσφοράς, αλλά και τη διορατικότητα, 
την ευαισθησία των στελεχών του για όλα όσα πολύτιμα 
έχουμε να διαφυλάξουμε στη ζωή μας», σημειώνει ο κ. 
Χαρδαλιάς.
Από την πλευρά του ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος Ελλάδος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης 
δήλωσε: «Ολοκληρώνεται η πάγια ανάγκη του Πυροσβε-
στικού Σώματος, με τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαι-
δευτικού Κέντρου, που θα δίνει έμφαση στις βιωματικές 
μεθόδους μάθησης του Πυροσβέστη. Για εμάς αποτελεί 
σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην 
εξελικτική μας πορεία. Ως αρχηγός του Πυροσβεστικού 
Σώματος, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και για αυτή 
τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που διαχρο-
νικά στέκεται αρωγός, συμβάλλοντας στο δύσκολο και 
απαιτητικό μας έργο».
Η κατασκευή του νέου Κέντρου Εκπαίδευσης του Πυρο-
σβεστικού Σώματος αποτελεί το τρίτο και τελευταίο σκέ-
λος της δωρεάς του ΙΣΝ για τους ανθρώπους στην πρώτη 
γραμμή της πυρόσβεσης. Όπως αναφέρει το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος σε ανακοίνωσή του «έχουν περάσει τρία 
χρόνια από τις τραγικές στιγμές που έζησαν εκατοντάδες 
συνάνθρωποί μας όταν ξέσπασαν οι φονικές πυρκαγιές 
στην Αττική, με θλιβερές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. 
Τότε, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), αναζητώντας 
τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε το ίδιο να 
συμβάλει στην αποτροπή παρόμοιων καταστροφών στο 
μέλλον, ανακοίνωσε πως θα συνεισφέρει με δωρεά 25 
ευρώ εκατομμυρίων στο δύσκολο έργο των ανθρώπων 
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πυρόσβεσης».
Στο διάστημα αυτό, ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος 
της δωρεάς, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, που αφορούσε στην 
παροχή απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας στους 
εργαζόμενους του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) καθώς 
και μέρος του δεύτερου σκέλους της δωρεάς, που αφορά 
σε εκπαιδευτικές δράσεις. Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονται 
τόσο σε πυροσβέστες όσο και σε πολίτες και μέλη των 
ΟΤΑ, και μέρος αυτών έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ μέ-
ρος πρόκειται να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα».

Αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια (10:31:44 π.μ.) το εργο-
λαβικό συμφωνητικό (αριθμός σύμβασης 2/2021) που 
υπογράφηκε στην Ξάνθη μεταξύ της 732ης Διεύθυνσης 
Στρατιωτικών Έργων και της αναδόχου εταιρείας Δερμε-
ντζόγλου ΑΕ το οποίο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για 
την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο στρατόπεδο 

ΠΑΤΣΟΥΚΑ, στην Αλεξανδρούπολη αντί του ποσού των 
256.049,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.Το έργο, προϋπολογισμού 
637.397 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται με το ποσό των 
533.200 ευρώ, από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
«Βασιλείου Γ. Μελά για την Προσχολική Αγωγή» και το 
ποσό των 104.197 ευρώ από πιστώσεις του προϋπολο-

γισμού του ΓΕΣ.
Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε 
365 ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογρα-
φής της σύμβασης.
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Κ. ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ 
ΑΠΟ «ΙΑΝΟ» & ΣυΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Τη διαβεβαίωση ότι είναι δρομολογημένες όλες οι διαδι-
κασίες και ξεκινάνε τα έργα αποκατάστασης των ζημιών 
που προκλήθηκαν στη Περιφέρεια της Καρδίτσας από τον 
καταστροφικό κυκλώνα «Ιανό» στις οδικές υποδομές και 
τις γέφυρες, έδωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Κώστας Αχ. Καραμανλής την Πέμπτη, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενημερώνοντας την Επιτροπή Παραγωγής 
και Εμπορίου της Βουλής. 

Για την Εγνατία: Άλλο παραχώρηση, άλλο ιδιω-
τικοποίηση
Ο κ. Καραμανλής ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για 
δύο συμβάσεις που αφορούν την λειτουργία και τη συ-
ντήρηση της Εγνατίας Οδού.
Η πρώτη σύμβαση αφορά το Δυτικό Τομέα, δηλαδή από 
την Ηγουμενίτσα μέχρι και τον Ανισόπεδο Κόμβο στο Κλει-
δί Ημαθίας, καθώς και του κάθετου άξονα από τη Δυτική 
Σιάτιστα μέχρι τον Συνοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής 
και η δεύτερη σύμβαση αφορά τον Ανατολικό Τομέα, δη-
λαδή από το Κλειδί μέχρι το Τελωνείο των Κήπων.
Το αντικείμενο των Συμβάσεων αφορά:
- Εργασίες τεχνικής αστυνόμευσης για τυχόν φθορές στον 
δρόμο
- Συντήρηση και καθαρισμός της οδού και των σηράγγων
- Συντήρηση των Ηλεκτρο-Μηχανικών εγκαταστάσεων, 
σε όλες τις υποδομές της Εγνατίας (οδό, σήραγγες, κτήρια 
κ.λπ.)
- Εργασίες βαριάς συντήρησης, που αφορούν δομικές επι-
σκευές και γεωτεχνικά έργα.
- Περιπολίες ασφαλείας, αντιμετώπισης εκτάκτων καιρι-
κών φαινομένων, όπως αποχιονισμοί κ.λπ., και
- Εργασίες βελτίωσης και αναβάθμισης των παρεχομένων 
υπηρεσιών προς τους χρήστες, δηλ. ηλεκτρονικές σημάν-
σεις, αναγραμμίσεις, αναβαθμίσεις χώρων στάθμευσης 
κ.λπ.
Μειοδότρια εταιρεία στον διαγωνισμό  αναδείχθηκε η 
«Ακτωρ» όπου για το  Δυτικό Τομέα, που είχε προϋπολο-
γισμό 75 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ, το ποσό της σύμβα-
σης ορίστηκε στα 26 περίπου εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 
έκπτωση της τάξης του 65,67% και για το Ανατολικό 
Τομέα, που είχε προϋπολογισμό 65 εκατομμύρια ευρώ με 
ΦΠΑ, το ποσό της σύμβασης ορίστηκε στα 22,4 περίπου 
εκατομμύρια, δηλαδή έκπτωση της τάξης του 65,70%.
«Τα παλαιότερα τμήματα της Εγνατίας είναι ήδη 22 ετών, 
ενώ τα νεότερα είναι περίπου 12 ετών. Αντιλαμβάνεται 
κανείς, ότι οι ανάγκες συντήρησης, αναβαθμίσεων και 
βελτιώσεων καθίστανται διαρκώς αυξημένες. Συντηρή-
σεις που κρίνονται απαραίτητες, όχι μόνο για να διατη-
ρείται ο αυτοκινητόδρομος σε άριστη κατάσταση, αλλά 
– κυρίως – για να πληροί όλες τις προδιαγραφές στο 

σημαντικό ζήτημα της οδικής ασφάλειας» υπογράμμισε ο 
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
Ο κ. Καραμανλής ξεκαθάρισε ότι άλλο παραχώρηση, άλλο 
ιδιωτικοποίηση. Σημείωσε ότι ιδιωτικοποίηση είναι αυτό 
που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δηλαδή ξεπούλη-
μα για το ποσό που πληρώνει το Δημόσιο κάθε χρόνο για 
τις άγονες γραμμές. Και πρόσθεσε ότι η Εγνατία μπορεί 
να είχε κόστος κατασκευής 7 δισ ευρώ και στα λογιστικά 
βιβλία να είναι 6,3 δισ, αλλά δεν πωλείται, δεν ιδιωτικο-
ποιείται, παραχωρείται για 35 χρόνια.
 
«Ιανός» και τα έργα υποδομής
«Νομοθετήσαμε τόσο σύντομα ώστε οκτώ μήνες μετά 
την καταστροφή να συμβασιοποιούμε τα έργα υποδο-
μής. Μόνο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
έχουν δοθεί στις πληγείσες περιοχές περίπου 200 εκατομ-
μύρια ευρώ. Κι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν» 
ανέφερε ο κ. Καραμανλής. 
Ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής κι 
Εμπορίου της Βουλής, ο Υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντική την σύμβαση 
για την αποκατάσταση των ζημιών λέγοντας πως «από 
την πρώτη στιγμή που έκανε την εμφάνισή του ο «Ιανός», 
η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών βρέθηκε στο πλευρό των πληγέντων».
Ειδικότερα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, χορήγησε μέσω της 
έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης το ποσό των 5.000 ευρώ σε 
7.630 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 8.000 ευρώ σε 
3.080 επιχειρήσεις.
«Χορηγήσαμε 57,6 εκατομμύρια ευρώ σε 10.710 δικαιού-
χους, ιδιώτες κι επιχειρήσεις» σημείωσε ο κ. Καραμανλής.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η σύμβαση για την αποκα-
τάσταση των ζημιών στις οδικές υποδομές και τις γέφυρες 
ανέρχεται στα 143 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά  ένα 
οδικό δίκτυο μήκους 150 χιλιομέτρων.
Ειδικότερα, οι τεχνικές παρεμβάσεις που προβλέπεται να 
γίνουν αφορούν:
- Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και ποταμών, με διευθέ-
τηση της κοίτης, όπου αυτή έχει διαβρωθεί, με ανακατα-
σκευή 4 γεφυρών μήκους 1 χιλιομέτρου.
- Κατασκευή 4 νέων γεφυρών, για την ασφαλή διέλευση 
του ποταμού Πάμισου σε 2 θέσεις και 2 τοπικών ρεμάτων.
- Παρεμβάσεις για την οδική πρόσβαση σε κάθε γέφυρα, 
κατά μήκους 150 χιλιομέτρων οδοποιίας.
- Κατασκευή 75 περίπου νέων οχετών για την ασφαλή 
παροχέτευση των τοπικών ρεμάτων.
- Κατασκευή του νέου κτιρίου Κέντρου Υγείας του Δήμου 
Μουζακίου  και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου
- Αποκατάσταση ζημιών εντός του οικισμού Μουζακίου, 
κατά μήκους του μετώπου που κινείται παράλληλα με τον 

ρου του Πάμισου.
Όπως τόνισε ο κ. Καραμανλής ο  συνολικός προϋπολο-
γισμός δημοπράτησης του έργου είναι 143 εκατομμύρια 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με χρηματοδό-
τηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και 
σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, το έργο 
ανατέθηκε στην ΤΕΡΝΑ, που προσέφερε την πιο συμφέ-
ρουσα προσφορά, με έκπτωση 6%, δηλ. 134,4 εκατομμύ-
ρια ευρώ.
«Ο φάκελος, με όλα τα έγραφα της διαδικασίας υπεβλή-
θη στο Ελεγκτικό Συμβούλιο για προσυμβατικό έλεγχο κι 
έλεγχο νομιμότητας, το οποίο και στις 12 Ιουλίου έδωσε 
το ‘‘πράσινο φως’’ για την υπογραφή της σχετικής σύμ-
βασης» συμπλήρωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών.
«Από τα λάθη που έγιναν στο Μάτι δυστυχώς χάθηκαν αν-
θρώπινες ζωές. Το πολιτικό σύστημα πρέπει να μάθει από 
τα λάθη που έγιναν στο Μάτι για να μην επαναληφθούν 
και αυτό το γεγονός μας έκανε ως πολιτικό σύστημα να 
καταλάβουμε πως πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά κι 
αυτό ακριβώς κάναμε στην Καρδίτσα και στην περίπτωση 
του Ιανού» κατέληξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών κ. Καραμανλής. 

Για το Μετρό Θεσσαλονίκης
«Το έργο θα γίνει διότι το θέλει η πλειοψηφία της πόλης» 
ξεκαθάρισε, παράλληλα, ο υπουργός όταν βουλευτές της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έθεσαν θέμα για τα έργα που 
εκτελούνται στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, για  
τον ισχυρισμό του ΣΥΡΙΖΑ ότι η «πλειοψηφία στη Θεσ-
σαλονίκη εναντιώνεται στην απόφαση της απόσπασης 
και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων στο σταθμό 
Βενιζέλου», ο υπουργός διερωτήθηκε: «Τότε ο Δήμαρχος 
και ο Περιφερειάρχης τι ακριβώς εκπροσωπούν; 50 φίλοι 
σας μαζεύτηκαν σήμερα και έκαναν μία διαδήλωση. Εγώ 
σέβομαι όλες τις απόψεις. Αλλά αυτοί ξαφνικά είναι η πλει-
οψηφία;»αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.Επισήμανε ότι απόσπαση 
και επανατοποθέτηση αρχαιοτήτων έγινε και στην Αγία 
Σοφία και στο Μετρό της Αθήνας. Υπενθύμισε δε, ότι την 
ίδια απόφαση είχε λάβει το ΣτΕ και επί ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 
όμως την αγνόησε και σημείωσε ότι κάθε φορά που υπάρ-
χει μία καθυστέρηση, κάποιος αποζημιώνεται. «Κάποιος 
εργολάβος παίρνει χρήματα, διότι όταν σταματάει ένα 
έργο με υπαιτιότητα του ελληνικού δημοσίου, δικαιού-
ται αποζημίωσης», εξήγησε ο Υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών και ανέφερε: «Ξέρετε πόσα χρήματα έχουν 
δοθεί μέχρι στιγμής για τις αρχαιολογικές ανασκαφές 
στη Θεσσαλονίκη; 130 εκατομμύρια ευρώ και ακόμη δεν 
έχουμε τελειώσει! Το Μουσείο της Ακρόπολης κόστισε 125 
εκατομμύρια ευρώ».
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Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣυΝΤΑΞΕΩΝ 
ΚΑΙ Η ΕΞυΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ο ΤΟυΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟυ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟυΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑβΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟυ

Η γρήγορη απονομή των συντάξεων και η εξυπηρέτηση των 
πολιτών είναι δύο βασικά θέματα που θα αντιμετωπιστούν, 
όπως δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε τηλεοπτι-
κή εκπομπή της ΕΡΤ1, στην οποία ανέλυσε, μεταξύ άλλων, τις 
πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για τον εκσυγχρονισμό του 
e-ΕΦΚΑ.
«Είναι ντροπή να έχουμε 130.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι 
περιμένουν να πάρουν τις συντάξεις τους», ανέφερε ο κ. Χα-
τζηδάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνοντας ότι για 
την επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών συντάξεων, ήδη, 
μονιμοποιήθηκαν 180 υπάλληλοι, ενώ είναι σε εξέλιξη μία δια-
δικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ και θα προσληφθούν με συμ-
βάσεις έργου 100 νέοι οικονομολόγοι. «Και εδώ σε συνεργασία 
με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πάμε να πάρουμε 
μέτρα, για να βγουν οι συντάξεις», τόνισε ο υπουργός Εργασίας. 
Επεσήμανε, δε, ότι γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί και το 
θέμα των διαδοχικών συντάξεων.
Όπως είπε, υπάρχουν δικηγόροι και λογιστές που έχουν γνώση 

και μπορούν να εκπαιδευτούν περισσότερο, ώστε να συμβά-
λουν και αυτοί στη διαδικασία επιτάχυνσης απονομής των 
εκκρεμών συντάξεων.
Σε αυτό το σημείο, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι δύο ομο-
σπονδίες από τον e-ΕΦΚΑ και η ΑΔΕΔΥ προσφεύγουν στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας εναντίον ενός μέτρου που εξυπηρετεί 
τους ασφαλισμένους. «Το πρόβλημα δεν είναι κομματικό ούτε 
ιδεολογικό, είναι πρόβλημα της εξυπηρέτησης των πολιτών. 
Αυτό τους καλώ να αντιληφθούν. Οι συνδικαλιστές που κα-
ταφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους -κατά την άποψή μου- δεν 
κάνουν τίποτα άλλο από το να απαξιώνονται οι ίδιοι. Δεν πρό-
κειται να φοβηθούμε παλιές καταδικασμένες συνδικαλιστικές 
λογικές των δεκαετιών του ‘80 και του ‘90. Είμαστε στο 2021 και 
η κυβέρνηση αυτή θέλει να τιμήσει τις προεκλογικές υποσχέσεις 
της. Το 2020 εκδόθηκαν 30% παραπάνω συντάξεις σε σχέση με 
το 2019, αλλά δεν μας αρκεί και χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα. 
Θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Γι’ αυτό κατηγορού-
μαστε;» διερωτήθηκε ο υπουργός Εργασίας.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε ότι η νέα ψηφιακή 

υπηρεσία myEFKAlive, η εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ, οι ψηφιακές 
συναλλαγές, τα ηλεκτρονικά ραντεβού και το τηλεφωνικό κέ-
ντρο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή σε μερικές ημέρες, είναι 
πέντε κινήσεις, που, μέχρι τον Οκτώβριο, θα αλλάξουν την ει-
κόνα του e-ΕΦΚΑ.
Σχετικά με το τηλεφωνικό κέντρο, ο υπουργός Εργασίας διευ-
κρίνισε ότι θα είναι ενιαίο, ενώ συμπλήρωσε ότι τις επόμενες 
ημέρες θα τεθεί σε εφαρμογή -τουλάχιστον κάποιες βασικές 
λειτουργίες του- και μέχρι τον Σεπτέμβριο θα είναι σε πλήρη 
ανάπτυξη.
Τέλος, αναφορικά με τη χθεσινή διαμαρτυρία στην είσοδο του 
κτιρίου που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την παρουσία-
ση της νέας ψηφιακής υπηρεσίας myEFKAlive, ο κ. Χατζηδάκης 
ανέφερε ότι δεν έχει έρθει σε αντιπαράθεση με τους υπαλλή-
λους. «Ορισμένοι συνδικαλιστές επιτίθενται κατά καιρούς σε 
εμένα και χθες που κάναμε τα εγκαίνια αυτής της υπηρεσίας, 
εκείνη την ώρα λέγανε ότι «ο Χατζηδάκης είναι ανεπιθύμητος». 
Δεν είμαστε εξουσιαστές, είμαστε δημόσιοι λειτουργοί, δηλαδή 
υπηρέτες των πολιτών», τόνισε ο υπουργός.

Μέρα με την ημέρα και εβδομάδα με την εβδομάδα επιχειρείται 
«με σκληρή δουλειά» να κερδηθεί το στοίχημα του τουρισμού, 
όπως σημείωσε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης που είχε χθες με τον περιφερειάρχη 
Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο κ. Θεο-
χάρης επανέλαβε την έκκληση για εμβολιασμό, διευκρινίζοντας 
ότι η όποια αισιοδοξία υπάρχει στηρίζεται στη σκληρή δουλειά 
και πως η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα «που επιμένει ότι η ισορρο-

πία και η υγειονομική ασφάλεια είναι το διαβατήριο».
Αναφερόμενος στον τουρισμό, τόνισε ότι πρόκειται για τον 
«γιατρό της οικονομίας», προσθέτοντας πως το άνοιγμα της 
σεζόν «συνοδεύεται από επαγρύπνηση και με βασικό κλειδί 
τον εμβολιασμό». Ο κ. Θεοχάρης είχε συνάντηση με φορείς του 
τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης, από τους οποίους ενημε-
ρώθηκε για την πορεία των αφίξεων τουριστών αλλά και των 
προβλημάτων που καταγράφονται. Ο υπουργός Τουρισμού 

πάντως εξήγησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις 
ως προορισμός εξωτερικού για το σύνολο σχεδόν των άλλων 
χωρών, επισημαίνοντας ότι αν η μάχη για τον τουρισμό δοθεί 
με τη συνεργασία όλων και κρατηθούν «χαμηλά τα κρούσματα 
και υψηλά το επίπεδο εμβολιασμών» θα είναι μια μάχη που θα 
έχει νικηφόρα έκβαση.

Την απόφαση με τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που απαλλάσ-
σονται πλήρως από την καταβολή του ενοικίου και για το μήνα 
Ιούλιο εξέδωσε την Πέμπτη το υπουργείο Οικονομικών, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστο-
λου Βεσυρόπουλο προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις 
για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής 
του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021.
Ο πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλά-
δων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση κατα-
βολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021 είναι 
ο ακόλουθος:
56.30.10.08 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση 
πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe)
59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε 
χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθε-
σιακούς χώρους
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλι-
κιωμένους
90.01 Τέχνες του θεάματος
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού
90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου
90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστη-
ριότητες
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με κερματο-
δέκτη) (92.00.12.02), τις υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθ-
μούς και μπίνγκο (92.00.13),τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών 
σε απ ευθείας (online) σύνδεση (92.00.14), τις άλλες υπηρεσίες 
τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), τις υπηρεσίες στοιχημάτων σε 
απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) και τις Υπηρεσίες πρα-
κτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, «Πάμε ΣΤΟΙΧΗΜΑ» και ιπποδρομιακού στοι-

χήματος (92.00.29.01)
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19 ‘Αλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες 
που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντρο-
φιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών 
πάρκων
93.29 ‘Αλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, 
με εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών 
(93.29.11.02), υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας 
(θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) 
(93.29.11.04) και τις υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθι-
σμάτων παραλιών (πλαζ) (93.29.11.05).
94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχα-
γωγικές ενώσεις
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση 
των υπηρεσιών διαιτολογίας (96.04.10.01), των υπηρεσιών διαι-
τολογικών μονάδων (96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπι-
κής υγιεινής και φροντίδας σώματος (96.04.10.06).
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΖΗΤΑ 
ΑΠΟ ΕΕ Ο Γ. ΑΜυΡΑΣ
Τη στήριξη της ελληνικής πρωτοβουλίας για την προ-
στασία των μνημείων της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς από την κλιματική κρίση, ζήτησε από τους 
ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, κατά τη 
διήμερη Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Περιβάλλοντος 
της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στη Λουμπλιάνα της Σλο-
βενίας την Τρίτη και την Τετάρτη. 
Όπως έγινε γνωστό από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Σλοβένος 
προεδρεύων του Άτυπου Συμβουλίου, Andrej Vizlak, 
ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση του Έλληνα υφυ-
πουργού στηρίζοντας την πρωτοβουλία της ελληνικής 
κυβέρνησης, εν όψει της Ειδικής Συνόδου του Ο.Η.Ε. για 
το κλίμα (COP26), που αναπτύσσεται σε συνεργασία με 
την UNESCO και διεθνείς οργανισμούς και παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο 
Μητσοτάκη στην COP 25 το 2019 στη Νέα Υόρκη. 
Τα κυρίαρχα θέματα που συζητήθηκαν κατά το Άτυπο 
Συμβούλιο ήταν το Νομοθετικό Πακέτο «Fit for 55» για 
τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίου κατά τουλά-
χιστον 55% ως το 2030 εντός Ε.Ε., οι διεθνείς διαπραγ-
ματεύσεις για το κλίμα ενόψει της COP26, το παγκόσμιο 
πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα και η πρωτοβουλία της Ε.Ε. 
για τους άγριους επικονιαστές. 
Η πρώτη ημέρα της Συνόδου ξεκίνησε με τη συζήτηση για 
το Νομοθετικό Πακέτο «Fit for 55» με τον Έλληνα υφυ-
πουργό να παρουσιάζει τους βασικούς άξονες της πράσι-
νης μετάβασης στην Ελλάδα, με την επικαιροποίηση του 
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Κατά την 
τοποθέτησή του ο κ. Αμυράς, εξέφρασε επιμέρους επιφυ-
λάξεις για κάποιες πτυχές του Ευρωπαϊκού πακέτου μέ-
τρων, με κυρίαρχη την εφαρμογή του Συστήματος Εμπο-
ρίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Σ.Ε.Δ.Ε.) στη ναυτιλία, τον 
κατασκευαστικό κλάδο και τις οδικές μεταφορές.
Αναφορικά με το κλίμα και την επερχόμενη COP26, ο Έλ-
ληνας υφυπουργός επιβεβαίωσε τη στρατηγική δέσμευση 
της Ελλάδας να στηρίξει τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. 
Η δεύτερη ημέρα των εργασιών της Άτυπης Συνόδου, με 
την παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Περιβάλλοντος 

Ωκεανών και Αλιείας, Virginijus Sinkevicius, επικεντρώ-
θηκε στην προετοιμασία του νέου στρατηγικού πλαισίου 
βιοποικιλότητας και την ανάσχεση της συνεχιζόμενης 
απώλειας της. 
«Η ενίσχυση της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων, η 
μείωση του χάσματος μεταξύ των διαθέσιμων χρηματο-
οικονομικών πόρων και των μέσων που απαιτούνται για 
τους στόχους του 2050, η αναβάθμιση της συνεισφοράς 
της φύσης στους ανθρώπους και ο δίκαιος διαμοιρασμός, 
αποτελούν πλέον μονόδρομο για την Ευρώπη» δήλωσε 
σχετικά ο κ. Αμυράς. 
Τέλος, ο Έλληνας υφυπουργός παρουσίασε στους Ευρω-
παίους ομολόγους του την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ να συ-
μπεριλάβει στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, που χρημα-
τοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
συγκεκριμένες ποικιλίες δένδρων, οι οποίες ευνοούν την 
αύξηση του πληθυσμού των άγριων επικονιαστών και 
κατά προέκταση την επισιτιστική ασφάλεια. 
Στις εργασίες της Άτυπης Συνόδου συμμετείχε και ο γε-
νικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, 
Κωνσταντίνος Αραβώσης.
 
Κ. Αραβώσης: Το πακέτο «Fit for 55» θα αλλάξει 
τα πάντα 
Ο κ. Αραβώσης, την Πέμπτη, κατά την ενημέρωση της αρ-
μόδιας Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για την νέα 
δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής « Fit for 55», επεσήμανε ότι η συζήτηση τώρα ξεκινά-
ει, αλλά πρόκειται για μία συζήτηση η οποία θα αλλάξει τα 
πάντα στο άμεσο μέλλον. 
Όπως τόνισε ό κ. Αραβώσης «η χώρα μας είναι ιδιαίτερα 
φιλόδοξη κλιματικά και περιβαλλοντικά, αλλά πρέπει να 
αναζητήσουμε την καλύτερη διαδρομή που θα ταιριάζει 
με τις προτεραιότητές μας». 
Όπως έκανε γνωστό, στο προσεχές διάστημα, «ολοκλη-
ρώνεται η σύνταξη του κλιματικού νόμου και αναθεω-
ρείται το ΕΣΕΚ, που στην οποία είναι το business plan για 
τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε», όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
«Λόγω της πολυπλοκότητας και του μεγάλου όγκου των 

νομοθετημάτων, όλες οι προτάσεις χρήζουν εις βάθος με-
λέτη και γι΄ αυτό οι απόψεις μας θα πρέπει να τεκμηριώνο-
νται και να βρίσκονται σε συνάρτηση με τις προτάσεις των 
εμπλεκομένων», ανέφερε ο κ. Αραβώσης, καθώς το πακέ-
το Fir for 55 θα επιφέρει ριζικές αλλαγές όχι μόνο στην Ευ-
ρώπη αλλά και παγκοσμίως, όπως είπε χαρακτηριστικά. 
Ο κ. Αραβώσης επανέλαβε ότι «στη Λιουμπλιάνα το πα-
κέτο αντιμετωπίστηκε από πολλές χώρες με επιφυλακτι-
κότητα, καθώς πρόκειται να αλλάξουν τεχνολογίες σε 
αυτοκίνητα, αεροπλάνα, στον κτιριακό τομέα κλπ, καθώς 
και σε βιομηχανικά συστήματα αφού προβλέπονται μεγά-
λες αλλαγές» και πρόσθεσε ότι «υπάρχει η υποστήριξη της 
ΕΕ, αλλά πρέπει να κινηθούμε και προς την καινοτομία με 
ευέλικτα εργαλεία». 
«Ο πυρήνας του Fit for 55 είναι η τιμολόγηση του άνθρα-
κα. Καλούμαστε να αναζητήσουμε νέα εναλλακτικά καύ-
σιμα και να επενδύσουμε σε αυτά», τόνισε ο κ. Αραβώσης 
και πρόσθεσε ότι «η επιτυχία του πακέτου έγκειται στο να 
πειστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να καταλήξουμε σε 
ένα συγκεκριμένο σχέδιο». 
«Για την Ελλάδα ζητούμενο είναι να έχει θετική επίπτωση 
στους πολίτες και την οικονομία, να μην επιβαρύνει τους 
αδύναμους, αλλά και να κλείσει τις ανισότητες». Το Fit for 
55 είναι ένα πακέτο παρεμβάσεων για επίτευξη του κλιμα-
τικού στόχου για 55% μείωση των εκπομπών αερίων του 
Θερμοκηπίου μέχρι το 2030 με στόχο τον μηδενισμό τους 
μέχρι το 2050. 
Πρόκειται για ένα κείμενο 2.000 σελίδων που αποτελεί-
ται από 8 κανονισμούς 2 οδηγίες, μία στρατηγική για τα 
δάση, 14 νομοθετικές ρυθμίσεις, ενώ ευθυγραμμίζεται 
με την Πράσινη Συμφωνία για Δίκαιη Ανταγωνιστική 
και Πράσινη Ανάπτυξη μέχρι το 2030, με ταυτόχρονες 
προβλέψεις, μεταξύ άλλων, για τις χρήσεις γης, των εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα σε μεταφορές, ναυτιλία, 
βιοτεχνίες, ΑΠΕ, εξηλεκτρισμό, ενεργειακή αποδοτικότη-
τα, μείωση της ενεργειακής φτώχειας και εξάρτησης και η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΞΕΚΙΝΟυΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟυ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤυΟ
Εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό οδικό δίκτυο θα 
πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Παρα-
σκευή 23 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 2 Αυγούστου ανα-
φέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αναλυτικότερα, θα γίνουν εργασίες 

τοποθέτησης καλωδίου για δίκτυο οδικού ηλεκτροφω-
τισμού στο εθνικό οδικό δίκτυο, στο ρεύμα προς Θεσσα-
λονίκη, στην έξοδο της Ασπροβάλτας (από το ύψος της 
οδού Ασκληπιού έως την οδό Παλαιολόγου). Οι εργασίες 
θα εκτελούνται από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεση-

μέρι ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Σε 
συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης 
έχουν προγραμματιστεί οι απαραίτητες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη κίνηση των οδηγών.
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ΕΠΕΝΔυΣΕΙΣ 260 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤυΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚυΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΤΑ βΑΘΡΑ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΣΤΟυΣ ΟΛυΜΠΙΑΚΟυΣ ΤΟυ ΤΟΚΙΟ

Σημαντική ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας για το Α’ Εξάμηνο 
2021 καταγράφει η στατιστική που ανακοίνωσε η Ελληνική Επι-
στημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), σύμφωνα με 
την οποία στο διάστημα αυτό του 2021 συνδέθηκαν στο δίκτυο 
97 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 260,5 
MW που αντιστοιχούν σε επενδύσεις συνολικού ύψους 260 
εκατ. ευρώ περίπου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου η 
αιολική ισχύς έφθασε τα 4.374 MW, σημειώνοντας αύξηση αύ-
ξηση 6,3% σε σχέση με το τέλος του 2020.
Εξίσου σημαντικές ήταν και οι επιδόσεις της αιολικής ενέργειας 
ως προς τη συμμετοχή στην κάλυψη του φορτίου.
Συγκεκριμένα:
• η μεγαλύτερη ωριαία διείσδυση αιολικής ισχύος ήταν 66,4% 
και παρατηρήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 11.1.2021 
(03:00 - 04:00)
• συνολικά για 847 ώρες η διείσδυση αιολικής ισχύος ήταν 
πάνω από 30%
• συνολικά για 1752 ώρες η διείσδυση μεταβλητών Α.Π.Ε. ήταν 

πάνω από 30% και για 350 ώρες ήταν πάνω από 50%
Το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα της χώρας ανταποκρίθηκε 
χωρίς πρόβλημα στις μεγάλες αυτές διεισδύσεις.
Επιπλέον κατά το τέλος του Ιουνίου 2021 ήταν υπό κατασκευή 
πάνω από 550 MW νέων αιολικών πάρκων, η μεγάλη πλειονό-
τητα των οποίων αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο εντός των 
επόμενων 18 μηνών.
Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κο-
ρυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί 1775 MW 
(41%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 619 ΜW (14%) και 
η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη όπου βρίσκονται 490 MW 
(11%).
Οι επενδυτές
Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στο Top-5 κατα-
τάσσονται:
• η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 703 MW (16,1%)
• ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ με 482 MW (11,0%)
• η ENEL Green Power με 368 MW (8,4%)
• η EREN με 283 MW (6,5%) και

• η Iberdrola Rokas με 271 MW (6,2%)
Ακολουθούν η EDF, η νεοεισερχόμενη στον κλάδο Motor Oil, ο 
όμιλος Μυτιληναίου, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η Jasper Energy κ.α.
Στα αξιοσημείωτα του Α’ εξαμήνου 2021 είναι ότι ολοκλήρωσαν 
νέα αιολικά πάρκα πάνω από 12 διαφορετικοί επιχειρηματικοί 
όμιλοι.
Οι κατασκευαστές
H εικόνα για τους κατασκευαστές των ανεμογεννητριών είναι η 
εξής:
η Vestas έχει προμηθεύσει το 45,2% της συνολικής αποδιδό-
μενης αιολικής ισχύος στην Ελλάδα. Ακολουθούν η Enercon με 
25,5%, η Siemens Gamesa με 17,4%, η Nordex με 7,2% και η 
GE Renewable Energy με 3,2%.
Ειδικά για το πρώτο εξάμηνο 2021 τις νέες ανεμογεννήτριες 
προμήθευσαν:
η Vestas κατά 40,4% (105,2 ΜW), η Siemens Gamesa κατά 
37,6% (98 MW), η Enercon κατά 14,1% (36,6 MW), η Nordex 
κατά 5,5% (14,4 ΜW), η Leitwind κατά 1,15% (3MW), η 
Goldwind κατά 1% (2,6MW) και η EWT κατά 0,3% (0,7 MW).

Δίκτυο με κάμερες για τον έλεγχο της κυκλοφορίας των οχη-
μάτων στην περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, σχεδιάζει να 
θέσει σε λειτουργία το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ανα-
φέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως αναφέρει ο Δήμος Κασσάνδρας, στη 
διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον κ. Μιχάλη 
Χρυσοχοϊδη, ο υπουργός, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στη 
σύσκεψη, ότι με τη λειτουργία του δικτύου καμερών θα ελέγχε-
ται διαρκώς η κυκλοφορία των οχημάτων στον οδικό άξονα της 
χερσονήσου στον οποίο σημειώνονται κυκλοφοριακά προβλή-
ματα τους καλοκαιρινούς μήνες.
«Ήρθα στην Κασσάνδρα για να δω εκ  ́ του σύνεγγυς πώς 
μπορούμε να γίνουμε αποτελεσματικότεροι και να αναπληρώ-
σουμε τις απώλειες που είχαμε πέρυσι. Είναι πολύ σημαντικό να 
θωρακιστούμε από τη διασπορά του κορονοϊού και να αποσο-

βήσουμε νέα μέτρα που έχουν ως συνέπεια τη δυσφήμιση, τις 
ακυρώσεις και την οικονομική καταστροφή», τόνισε ο Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου. Ο κ. Χρυ-
σοχοΐδης, σ με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά βίας στην πε-
ριοχή, ξεκαθάρισε, επίσης, ότι δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν 
φαινόμενα παραβατικών συμπεριφορών στην Κασσάνδρα, 
διαμηνύοντας ότι η περιοχή είναι πολύ καλά φυλασσόμενη.
Ακόμα, ο υπουργός, αναφερόμενος σε θέματα δασοπυρό-
σβεσης, τόνισε ότι παρακολουθεί και ο ίδιος τις χερσονήσους 
Κασσάνδρας και Σιθωνίας, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας 
πρόκλησης πυρκαγιάς είναι υψηλός, ενώ υπογράμμσε ότι έχει 
δώσει εντολή να βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ένα 
πυροσβεστικό αεροσκάφος, στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής, για 
άμεση επέμβαση. Εξάλλου, όπως είπε, η Χαλκιδική έχει στη δι-

άθεση της και όλα τα εναέρια μέσα που είναι στη Θεσσαλονίκη.
Η δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, ενημέρωσε τον 
υπουργό ότι ο δήμος θα δωρίσει στην Τροχαία ένα ραντάρ με 
κάμερες για να συμβάλει στον έλεγχο του κυκλοφοριακού φόρ-
του, μέσα στα όρια της Κασσάνδρας, ενώ ανέπτυξε τις συνθήκες 
που επικρατούν σχετικά με τον τουρισμό και υπογράμμισε ότι η 
φετινή χρονιά είναι καλύτερη από πέρυσι, όμως σε καμία περί-
πτωση δεν αγγίζει τα δεδομένα του 2019.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, μεταξύ άλλων, ο αντιπερι-
φερειάρχης ΠΕ Χαλκιδικής, Γιάννης Γιώργος, ο πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και πρόεδρος των Ξενοδό-
χων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, κ.α. εκπρόσωποι φορέων 
της Χαλκιδικής.

Σε βάθρα που σχεδίασε ο Ιάπωνας καλλιτέχνης Asao Tokolo 
και κατασκευάστηκαν από 24,5 τόνους πλαστικών οικιακών 
απορριμμάτων θα ανεβούν για να στεφθούν οι νικητές των 
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σε διάστημα εννέα μηνών, οι πολίτες της Χώρας του Ανατέλλο-
ντος Ηλίου συγκέντρωσαν – σε περισσότερα από 2.000 κυτία 
συλλογής, εγκατεστημένα σε πολυκαταστήματα και σχολεία 
σε όλη τη χώρα – και έκαναν δωρεά το ισοδύναμο 400.000 
φιαλών απορρυπαντικού πλυντηρίου ρούχων. Μετά από δι-
αδικασία ανακύκλωσης και μετατροπής σε ίνες, το υλικό χρη-
σιμοποιήθηκε για την κατασκευή σε τρισδιάστατο εκτυπωτή 
και των 98 βάθρων των Αγώνων. Η πρωτοβουλία εντάσσεται 
στην ευρύτερη προσπάθεια για εμπλοκή των πολιτών στο πλά-

νο βιωσιμότητας του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος• ήδη, 
πολίτες δώρισαν παλιές ηλεκτρονικές συσκευές ώστε να μετα-
τραπούν στα ολυμπιακά μετάλλια του Tokyo 2020. 
«Τα βάθρα δημιουργήθηκαν με τον στόχο να δείξουν στον κό-
σμο τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα μια βιώσιμη κοινωνία» εξήγησαν οι οργανω-
τές. 
Οι κυβόσχημες μονάδες της δομής (σ.σ. του βάθρου) οι οποίες 
κατασκευάστηκαν στον τρισδιάστατο εκτυπωτή είναι στο ίδιο 
βαθύ μπλε χρώμα του λογότυπου του Tokyo 2020, ως αναφο-
ρά στην παράδοση παραγωγής λουλακί (indigo) βαφής στην 
Ιαπωνία. 
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο να επαναχρησιμο-
ποιηθεί ή να ανακυκλωθεί το 65% των απορριμμάτων που θα 

προκύψουν κατά τη διεξαγωγή των Αγώνων και το 99% των 
αντικειμένων που έχουν προμηθευτεί για αυτούς. Τα βάθρα θα 
μετατραπούν σε φιάλες σαμπουάν και απορρυπαντικών από 
την Procter & Gamble, ενός εκ των χορηγών των Ολυμπιακών 
και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2020. Σύμφωνα με τoν ετή-
σιo έλεγχο της πρωτοβουλίας Break Free From Plastic, η εται-
ρεία κατέλαβε πέρυσι την έβδομη χειρότερη θέση παγκοσμίως 
στην κατάταξη των ρυπαντών πλαστικού. Και οι 24,5 τόνοι 
πλαστικών συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν για την κα-
τασκευή των βάθρων των Αγώνων αντιστοιχούν σε ποσοστό 
μικρότερο του 0,004% των 714.000 τόνων που παράγει κάθε 
χρόνο η Procter & Gamble.
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ΑΝΟΙΞΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕυΑΛΩΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚυΡΙΩΝ

Κ.ΜΙΧΑΛΟΣ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓυΗΣΗΣ ΤΟυ ΔΗΜΟΣΙΟυ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕυΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤυΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔυΣΗ-ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟυΡΓΙΑ

eKT:ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΘΑ ΜΕΙΝΟυΝ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛυΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Άνοιξε χθες η ψηφιακή πλατφόρμα για την 1η κατοικία των ευά-
λωτων νοικοκυριών, στο πλαίσιο του νέου Νόμου για τη ρύθμιση 
οφειλών σε έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και 420 δόσεις προς 
τις τράπεζες και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς και την παροχή 
2ης ευκαιρίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομιώναναφέρει το 
ΑΠΕ- ΜΠΕ. 
Ο Νόμος, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο, 
περιέχει σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα νοικοκυριά, όπως: 
Η ρύθμιση οφειλών, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, σε έως 
240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τους χρηματο-
δοτικούς φορείς και η επιδότηση δανείων 1ης κατοικίας ευάλωτων 

νοικοκυριών για 5 έτη, σε όσους ρυθμίσουν τις οφειλές τους. 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει στους οφειλέτες με ισχυρή οικο-
νομική αδυναμία να λάβουν τη σχετική βεβαίωση ότι όντως αποτε-
λούν ευάλωτα νοικοκυριά. Ακολούθως, μπορούν να επωφεληθούν 
από τις προστατευτικές πρόνοιες του Νόμου 4738/2020, δηλαδή να 
διαγράψουν όλες τις οφειλές τους και να λάβουν τη 2η ευκαιρία. 
Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με 
τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-

νησης, από την οποία αναπτύχθηκε, υποστηρίζεται διαρκώς και 
φιλοξενείται στις υποδομές της. Είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλε-
κτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-
phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-eualotou-opheilete.
Όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομι-
κών για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και 
τις επιλογές διαχείρισης των οφειλών τους, οι πολίτες μπορούν να 
απευθυνθούν σε ένα από τα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης 
και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού 
στο τηλέφωνο 213.212.57.30.

Την ανάγκη για τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την παροχή 
εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες, ώστε 
αυτές με τη σειρά τους να προεξοφλούν τις επιταγές που τους 
προσκομίζονται από τον κομιστή σε ποσοστό 80% επισήμανε 
την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΚΕΕ & του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος 
Μίχαλος, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Με αφορμή και τη νέα παράταση των προθεσμιών λήξης, 
εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών μέχρι το τέλος Οκτω-
βρίου 2021 που προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε σε 

νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Μίχαλος τονίζει 
ότι οι συνεχείς παρατάσεις δεν επιλύουν το οξύτατο πρόβλημα 
ρευστότητας που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά, καθώς διο-
γκώνουν το ιδιωτικό χρέος και εντέλει δεν εξυπηρετούν ούτε 
τους εκδότες ούτε τους κομιστές των επιταγών. 
Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΚΕΕ & του ΕΒΕΑ, 
οι ανεξόφλητες επιταγές μόνο κατά την περίοδο της πανδημίας 
υπολογίζονται σε 4-5 δισ. ευρώ, γεγονός που είναι βέβαιο ότι 
θα δημιουργήσει ένα ντόμινο λουκέτων στην αγορά, εάν δεν 

επιλυθεί το πρόβλημα ριζικά και όχι αποσπασματικά. 
«Η θέσπιση μηχανισμού εγγυήσεων του Δημοσίου θα λύσει 
άμεσα το πρόβλημα ρευστότητας και βεβαίως τα ποσά των 
εγγυήσεων μπορούν σίγουρα να αναζητηθούν μέσω σχετικών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων ή μέσω του Ταμείου Ανά-
καμψης, οι πόροι του οποίου αναμένονται εντός των επόμενων 
ημερών», καταλήγει ο κ. Μίχαλος.

Όπως αναμαεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης 
ανακύπτουν για την ελληνική ένδυση και κλωστοϋφαντουργία, 
χάρη στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην ευρωπαϊκή 
αγορά λόγω της πανδημίας, καθώς ο κλάδος στην Ελλάδα πα-
ρουσιάζει υψηλή εξειδίκευση και ευελιξία, ενώ μπορεί να επω-
φεληθεί και από τη γεωγραφική θέση της χώρας. Την εκτίμηση 
αυτή διατυπώνει, σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας πως η COVID-19 μπορεί 
μεν να προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη βιομηχανία μόδας, 
έγινε όμως ταυτόχρονα αφετηρία πολύ σημαντικών αλλαγών, 
που θα οδηγήσουν σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον σε όλη 
την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας ενδυμάτων.
Κατά τον ΣΕΠΕΕ, η σημαντική δυσλειτουργία στην εφοδιαστική 
αλυσίδα από την Ασία, από την οποία εξαρτάται άμεσα η Ευ-
ρώπη για την προμήθεια προϊόντων προσωπικής προστασίας 
(PPE), ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη αλλαγής στάσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους κλάδους ένδυσης - κλω-

στοϋφαντουργίας. «Η νέα βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, η οποία 
αναθεωρήθηκε λόγω Covid-19 τον Μάιο, συμπεριλαμβάνει την 
αλυσίδα ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας μεταξύ των 14 σημα-
ντικότερων οικονομικών δραστηριοτήτων για την Ευρώπη. Αυτό 
αποτελεί μια ριζική στροφή στην αντιμετώπιση του κλάδου, έναντι 
της αντίληψης που επικρατούσε για αυτόν κατά την προηγούμενη 
εικοσαετία» επισημαίνεται.
Οι Ευρωπαίοι λιανοπωλητές θέλουν να μειώσουν την 
εξάρτησή τους από την Ασία
Παράλληλα, παρατηρείται αλλαγή πολιτικής προμηθειών των 
μεγάλων Ευρωπαίων λιανοπωλητών, με στόχο τη μείωση της 
εξάρτησής τους από την Ασία, την επαναφορά μέρους της παρα-
γωγής στην ευρωμεσογειακή περιοχή και την παραγωγή μικρών 
ποσοτήτων με γρήγορους χρόνους παράδοσης. Το γεγονός αυτό, 
σε συνδυασμό με τις σημαντικές αλλαγές στην καταναλωτική 
συμπεριφορά (ευαισθησία σε θέματα αειφορίας, κυκλικής οικο-
νομίας, αύξηση των online αγορών, κλπ.), τη μεγάλη αύξηση του 
κόστους των μεταφορικών και των πρώτων υλών, ευνοούν τον 

επαναπατρισμό μέρους των παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Οι παραπάνω αλλαγές αποτελούν, όπως επισημαίνει ο ΣΕΠΕΕ, 
αντικείμενο επεξεργασίας από την Ευρωπαϊκή Oμοσπονδία Ένδυ-
σης - κλωστοϋφαντουργίας (EURATEX), η οποία σχεδιάζει τη νέα 
στρατηγική για τους κλάδους με ορίζοντα το 2030. Στόχος της νέας 
στρατηγικής είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του με-
ριδίου αγοράς της Ευρωπαϊκής αλυσίδας ένδυσης-κλωστοϋφα-
ντουργίας. Πυλώνες της νέας στρατηγικής αποτελούν η αειφορία, 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία, ο αποτελεσματικός 
έλεγχος της αγοράς στα εισαγόμενα προϊόντα, η αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και οι εξαγωγές. «Ο ΣΕΠΕΕ συμμετέχει ενεργά στη 
διαβούλευση της EURATEX, ενώ παράλληλα έχει καταθέσει στα 
αρμόδια υπουργεία τις προτάσεις του για τις δράσεις στήριξη του 
κλάδου» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεσμεύτηκε να διατηρή-
σει τα επιτόκια στα σημερινά χαμηλά επίπεδα - ρεκόρ για ακόμη 
μεγαλύτερο διάστημα, ώστε να είναι δυνατή η αύξηση του πλη-
θωρισμού στον στόχο του 2% όπως δημοσίευσε την Πέμπτη το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως ανακοίνωσε, δεν πρόκειται να αυξήσει τα επιτόκια έως 
ότου δει να επιτυγχάνεται ο στόχος του 2% «πολύ πριν το τέλος 
του ορίζοντα των προβλέψεων της και με διάρκεια».
Το μήνυμα πιθανόν να έχει ως στόχο να μεταθέσει και άλλο προς 

το μέλλον τις προσδοκίες για το πότε θα προχωρήσει σε αύξηση 
των επιτοκίων της, καθώς ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να 
φθάσει στο 2%, τουλάχιστον για δύο ακόμη χρόνια, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις της ίδιας της ΕΚΤ.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της 
ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή σε χαμηλότερα επίπεδα 
έως ότου δει τον πληθωρισμό να φθάνει στο 2%, πολύ πριν από 
το τέλος του ορίζοντα προβλέψεων και με διάρκεια για το υπό-
λοιπο του ορίζοντα προβλέψεων και κρίνει ότι η πραγματοποι-

ηθείσα πρόοδος στον δομικό πληθωρισμό είναι αρκετά μεγάλη 
για να είναι συνεπής με τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού 
στο 2% μεσοπρόθεσμα», ανέφερε η ΕΚΤ. Αυτό, προσθέτει, μπο-
ρεί να σημαίνει και μία μεταβατική περίοδο, στην οποία ο πλη-
θωρισμός κινείται λίγο πάνω από τον στόχο».Παράλληλα, η ΕΚΤ 
επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τις αγορές ομολόγων στο πλαίσιο 
του έκτακτου προγράμματός της (PEPP) κατά τα τρέχον τρίμηνο 
με «σημαντικά υψηλότερο ρυθμό από ό,τι τους πρώτους μήνες 
του έτους».
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟυ ΠΑΛΑΙΟυ ΜΟυΣΕΙΟυ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΣΤΙΣ 14 ΑυΓΟυΣΤΟυ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΑβΟΛΕΣ ΤΟυ ΕΚΤΑΚΤΟυ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟυΣ 
ΠΛΗΜΜυΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΕυβΟΙΑΣ 

Στην εκκίνηση των εργασιών αποκατάστασης και αναβάθ-
μισης του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, που πραγμα-
τοποιείται με χρηματοδότηση 3,5 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ 
Αττικής 2014-2020, παρέστησαν την Πέμπτη η υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λ. Μενδώνη και ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, με την ευκαιρία της εγκατά-
στασης του αναδόχου, από τον οποίο ενημερώθηκαν για τις 
νέες χρήσεις με τις οποίες θα επαναλειτουργήσει ο χώρος.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την υπουργό και τον περιφε-
ρειάρχη συνόδευαν ο γενικός γραμματέας του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού, Γ. Διδασκάλου, η προϊσταμένη Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Αθηνών, Ε. Κουντούρη και ο προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και 
Πολιτιστικών Κτιρίων, Κ. Φρισήρας.
Το έργο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής με την 3632/11-05-
2018 απόφαση ένταξης, με συνολική δαπάνη 3.560.079 

ευρώ. Περιλαμβάνει το βασικό κτήριο του Μουσείου, τις 
δυτικές αποθήκες και το εργαστηρίο συντήρησης, τα οποία 
θα παραδοθούν σε δύο έτη, αναβαθμισμένα και άρτια εξο-
πλισμένα για να λειτουργήσουν παράλληλα ως εργαστήριο 
συντήρησης ανοικτής θέασης με εκθεσιακούς χώρους.
Σε δηλώσεις που ακολούθησαν η υπουργός Λ. Μενδώνη 
χαρακτήρισε ξεχωριστή για το Υπουργείο και την Περιφέ-
ρεια αυτήν την ημέρα εκκίνησης ενός «εμβληματικού έργου 
που θα ζωντανέψει το παλιό μουσείο». Ένα κτίριο, πρόσθε-
σε που με τα σημερινά δεδομένα δεν θα ήταν δυνατόν να 
χτιστεί καθώς είναι μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και σχεδόν 
σε επαφή με τον Παρθενώνα. «Αυτό λοιπόν το κτίριο, ακρι-
βώς εξαιτίας της θέσεως του έχει πολύ μεγάλα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα. Θα είναι ένας χώρος εκθέσεων, ψηφιακών 
συμβατικών εκθέσεων, έργων τέχνης, που θα είναι σε μία 
διαρκή συνομιλία με τον Παρθενώνα», επισήμανε, προ-

σθέτοντας ότι φιλοδοξία του υπουργείου δεν είναι απλά να 
φτιάξει έναν ακόμα εκθεσιακό χώρο, αλλά έναν εκθεσιακό 
χώρο που θα τραβά το ενδιαφέρον των επισκεπτών αξι-
οποιώντας απολύτως τις νέες τεχνολογίες, ακόμα και τη 
σύγχρονη τέχνη.
Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης υπο-
γράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει τον πολιτισμό, 
ο οποίος συμβάλλει στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της 
Αττικής, με περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ συνολικά, μέσα 
από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Με την υπουργό, τόνισε, 
συνεργαζόμαστε στενά προκειμένου να προετοιμάσουμε 
τα έργα πολιτισμού που θα ενταχθούν στο νέο ΠΕΠ 2021-
2027. «Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον πολιτισμό στην 
Αττική μας και στο πλαίσιο αυτό εργάζεται το άρτια καταρτι-
σμένο στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου Πολιτισμού και 
της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας μας».

Οι πρώτες καταβολές του έκτακτου επιδόματος στους πλημ-
μυροπαθείς της κακοκαιρίας «Θάλεια» θα πραγματοποιηθούν 
στις 14 Αυγούστου είπε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη Χαλκίδα, όπου συναντή-
θηκε με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό και 
την δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο κ. Μητσοτακης αναφέρθηκε στα τοπικά έργα που μπορούν 
να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Όπως επε-
σήμανε, «είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα η οποία υπέβα-
λε το εθνικό πρόγραμμα για το ΕΣΠΑ, πιστεύω ότι είναι ζήτημα 
ημερών αυτό να εγκριθεί. Διοχετεύουμε ακόμα περισσότε-
ρους πόρους στις Περιφέρειες και αυτό φυσικά απαιτεί από τις 
Περιφέρειες ταχύτητα, επαγγελματισμό, σωστό σχεδιασμό και 
δυνατότητα απορρόφησης του σημαντικού αυτού χρηματο-
δοτικού εργαλείου. Εδώ έχετε μεγάλη εμπειρία, υπάρχει ένα 
έργο σπουδαίο συνολικά στην Περιφέρεια, οπότε δεν έχω κα-
μία αμφιβολία ότι θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων για 
να μπορέσει και η Περιφέρεια να κάνει το αναπτυξιακό άλμα 
για το οποίο πολλές φορές έχουμε μιλήσει στο παρελθόν. 
Πλην όμως τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε και 
τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορούμε να το 
κάνουμε πράξη».
Κατά τη συνάντηση με τον κ. Σπανό, στα γραφεία της Περι-
φερειακής Ενότητας Εύβοιας, εξετάστηκαν έργα υποδομών 
τα οποία μπορούν να αναβαθμίσουν το οδικό δίκτυο και την 
αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του νησιού, όπως και οι 
άξονες του υπό κατάρτιση master plan του Οργανισμού Λι-
μένων Νομού Ευβοίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μεγάλο 
ενδιαφέρον που υπάρχει για την ηλεκτροκίνηση και στις υπο-
δομές οι οποίες, όπως είπε, πρέπει να γίνουν και σε περιφε-
ρειακό και σε τοπικό επίπεδο για να δημιουργηθούν σταθμοί 
φόρτισης.
Στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τη δήμαρχο Χαλκι-
δέων Έλενα Βάκα βρέθηκαν στο επίκεντρο οι δράσεις που 
έχουν αναληφθεί για την αντιμετώπιση των καταστροφών 
που προκάλεσε στις υποδομές της Εύβοιας η κακοκαιρία 
«Θάλεια», τον περσινό Αύγουστο και η πρόληψη ανάλογων 
προβλημάτων στο μέλλον.
Τονίστηκε παράλληλα ότι η αντίδραση της πολιτείας μετά το 
πλήγμα της «Θάλειας» ήταν άμεση, με τις πρώτες καταβολές 
του έκτακτου επιδόματος να χορηγούνται στους πλημμυρο-
παθείς στις 14 Αυγούστου, με την υποστήριξη του δήμου. Πα-
ράλληλα διατέθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια για την αποκα-
τάσταση της υδροδότησης, την αποκατάσταση παραλιακών 
εκτάσεων και για επισκευές στο οδικό δίκτυο.
 «Πιστεύω ότι αποδείξαμε ότι όταν υπάρχει σχέδιο και καλή 
οργάνωση το κράτος μπορεί να στέκεται δίπλα στους πολίτες 
και δίπλα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε σε επίπεδο αποζη-
μίωσης καταστροφών που έχουν γίνει σε νοικοκυριά, είτε σε 
παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τις υποδομές», τόνισε ο 
πρωθυπουργός.
Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, έχουν ενταχθεί στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τέσσερα μεγάλα έργα 
συνολικού προϋπολογισμού 74,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα 
περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στο στάδιο εκκίνησης 

των εργασιών.
Οι μεγαλύτερες παρεμβάσεις αφορούν τον δήμο Χαλκιδέων 
και τον δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων και περιλαμβάνουν 12 
υποέργα για αποκατάσταση του οδικού δικτύου και έξι αντι-
πλημμυρικά υποέργα σε ρέματα της περιοχής. Παράλληλα, 
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ετοιμάζει μελέτη 
για την ανακατασκευή της γέφυρας Φύλλων και τη στατική 
ενίσχυση των γεφυρών Αφρατίου και Βασιλικού.
«Η συνεργασία αυτή τη στιγμή κεντρικού κράτους και των 
δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι άριστη. Και 
σας ευχαριστούμε γι’ αυτό. Πρόσφατη απόδειξη -δυστυχώς 
δυσάρεστη- ήταν τα γεγονότα της 9ης Αυγούστου το 2020, 
η θεομηνία την οποία γνωρίζετε και εσείς ο ίδιος πολύ καλά, 
γιατί επισκεφθήκατε τον τόπο, έπληξε το δήμο Χαλκιδέων. Θα 
σας πω μόνο ενδεικτικά ότι όσο αφορά και επειδή εμπλέκεται 
και το Υπουργείο Εσωτερικών στην καταβολή των αποζημι-
ώσεων, τα γεγονότα συνέβησαν την Κυριακή 9η Αυγούστου 
και την Παρασκευή δόθηκαν οι πρώτες αποζημιώσεις των 
600 ευρώ. Αυτό είναι ένα επίτευγμα που έχει να κάνει με την 
άριστη συνεργασία που είχε η κεντρική εξουσία, η περιφέρεια 
και ο δήμος. Και βέβαια όλα τα Υπουργεία και το Εσωτερικών 
και το Υποδομών και το Οικονομικών», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά προς τον πρωθυπουργό η δήμαρχος Χαλκιδέων.
Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης σημαντικές σχεδιαζό-
μενες παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση της ζωής των 
πολιτών και οι φάκελοι που έχουν υποβληθεί προς χρηματο-
δότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
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βΟυΛΗ: ΕυΡΕΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟυ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ
Κ. Τσιάρας: Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποκτά ουσιαστικό ρόλο και εκσυγχρονίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα
Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Αυθεντικότητας
Με ψήφους ΝΔ και ΚΙΝΑΛ πέρασε η τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Με την θετική ψήφο της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙ-
ΝΑΛ υπερψηφίσθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του 
υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο Οργανισμό του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, ενώ το καταψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική 
Λύση και Μέρα 25, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με ευρεία πλειοψηφία από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, υπερψη-
φίσθηκε η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης με 
τις διατάξεις για την επιτάχυνσης των συνταξιοδοτικών 
δικών, για την χορήγηση αποζημιώσεων σε ανώτατους 
δικαστικούς λειτουργούς, την τροποποίηση του άρθρου 
54 του Κώδικα περί Δικηγόρων σχετικά με τις ευθύνες 
των δικηγορικών εταιρειών, καθώς και του άρθρου 42 
του ν.4194/2013 που αφορά την αυτοτέλεια εμμίσθου 
δικηγόρου. Το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ 25 την καταψήφισαν, 
ενώ η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών».
Η τροπολογία του υπουργείου Υγείας για την επίδειξη 
από τους εργαζόμενους του πιστοποιητικού εμβολίου ή 
βεβαίωσης νόσησης στους εργοδότες τους, καθώς και 
της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για τους υγει-
ονομικούς και τους εργαζόμενους σε δομές πρόνοιας, 
έλαβε την θετική ψήφο της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ ενώ την 
καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25. 
Η τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
που αφορούσε τις επιχορηγήσεις του ΕΛΓΑ καθώς και 
ρυθμίσεις για να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις του 
Οργανισμού προς τους πληγέντες από τον ανοιξιάτικο 
παγετό του 2021, υπερψηφίσθηκε από τη ΝΔ, τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση, ενώ «παρών» 
δήλωσαν ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25.
Τέλος, η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που 
αφορά διατάξεις για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανά-
καμψης και Αυθεντικότητας και άλλες επείγουσες ρυθμί-
σεις, υπερψηφίσθηκε από τη ΝΔ, ενώ την καταψήφισαν 
όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Κ. Τσιάρας: Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποκτά ου-
σιαστικό ρόλο και εκσυγχρονίζεται στα ευρω-
παϊκά πρότυπα
«Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποκτά μια απολύτως σύγχρονη 
δικονομία, προσαρμοσμένη στα δεδομένα μιας σημερι-
νής πραγματικότητας» ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης Κωνσταντίνος Τσιάρας κατά την ολοκλήρωση της 

συζήτησης του νομοσχέδιου για το νέο Οργανισμό του 
ανώτατου δικαστηρίου.
Ο υπουργός, παρατήρησε ότι η συζήτηση του νομοσχε-
δίου στην Ολομέλεια μπορεί να επισκιάσθηκε από τη 
συζήτηση της τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας για 
τον εμβολιασμό, όμως το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδειξε 
ότι ακούει τις παρατηρήσεις των βουλευτών και των φο-
ρέων και όταν υπάρχει η δυνατότητα τις ενσωματώνει 
στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, όπως με το άρθρο 
9 παράγραφος 5, για τους οικονομικούς ελέγχους στους 
επαγγελματικούς συλλόγους, πρόσωπα δημοσίου δικαί-
ου ή και στο θέμα της εχεμύθειας στο οποίο πρέπει να 
υπόκεινται όλοι οι ελεγκτές.
Αναφερόμενος στην τροπολογία του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, ο κ. Κ. Τσιάρας υπογράμμισε πως επιλύο-
νται ζητήματα καθυστέρησης εκδίκασης υποθέσεων 
που αφορούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Πλέον όποιες 
υποθέσεις έχουν συμπληρώσει τα τρία χρόνια με μόνη 
προϋπόθεση τη συναίνεση του ιδιώτη - «διαδίκου» θα 
μπορούν να εξελίσσονται και να προχωράνε. Επίσης 
επιχειρούμε ουσιαστικά την εξομοίωση της αποζημί-
ωσης στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον Γενικό 
Επίτροπο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και 
στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών 
Διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίοι δεν βρισκόντουσαν 
στην ίδια μοίρα με όλους τους άλλους δικαστικούς λει-
τουργούς. Ικανοποιήσουμε εδώ και πολύ μεγάλο χρονι-
κό διάστημα διατυπωμένα αιτήματα από την Ολομέλεια 
των δικηγορικών συλλόγων. Και νομίζω ότι με αυτόν 
τον τρόπο δείχνουμε ότι ακόμη και σε ουδέτερο χρόνο 
μπορούμε να προσεγγίζουμε θέματα, ζητήματα, προ-
βλήματα, τα οποία απασχολούν γενικότερα τον χώρο 
των λειτουργών, των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης 
και να δίνουμε λύσεις.
Ο υπουργός,αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχολίασε τη νέα έκ-
θεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου 
λέγοντας πως για μία μοναδική φορά τα τελευταία χρό-
νια η Έκθεση για την Ελλάδα είναι ψήφος εμπιστοσύνης 
για τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε ήδη υλοποιήσει και 
για όσες δρομολογούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. 
Τα γκρίζα σημεία της Έκθεσης που αφορούν στην Ελ-

λάδα ανέφερε ο υπουργός είναι «ο νέος Ποινικός Κώδι-
κας που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η πλημμεληματοποίηση 
της ενεργητικής δωροδοκίας» και «το θετικό είναι που 
το χαιρετίζει η Έκθεση ότι έρχεται μια άλλη κυβέρνηση 
μετά τις εκλογές και αυτό τα αλλάζει». Ο κ. Κ. Τσιάρας 
αναφορικά με την καλή θέση της Ελλάδα στον τομέα 
της διαφάνειας και της διαφθοράς αναγνώρισε ότι αυτό 
ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση και κάτι που 
συνέχισε η κυβέρνηση αυτή, γι’ αυτό και είμαστε στη 
10η θέση.
Αναφερόμενος στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
«νόμου Κατσέλη» πως έχουν γίνει 49.000 αιτήσεις όταν 
όλη η αντιπολίτευση μιλούσε για εκβιασμό, για απο-
τυχημένη διαδικασία, για μια διαδικασία που δεν θα 
προστάτευε τους πραγματικούς δικαιούχους, είπε ότι 
αυτό δείχνει ότι μια πολιτική η οποία αποφασίστηκε πριν 
μερικούς μήνες όχι μόνο συμβάλλει στην επίσπευση της 
εκδίκασης υποθέσεων, οι οποίες προσδιορίζονταν για 
μετά από δέκα και δεκαπέντε χρόνια - και κατά τα άλλα 
θέλουμε να μιλάμε για Ελλάδα - χώρα κράτος δικαίου! 
- αλλά πολύ περισσότερο αυτές βρήκαν την πραγμα-
τική προστασία μέσα από μια διαδικασία η οποία ήταν 
απολύτως σωστά οριοθετημένη, μη αφήνοντας κυρίως 
κανένα περιθώριο ένταξης των στρατηγικών κακοπλη-
ρωτών σε αυτή τη διαδικασία.
Για τα βήματα στην ψηφιακή δικαιοσύνη ανέφερε πως 
έχουμε καταφέρει να εντάξουμε ένα πραγματικά πολύ 
μεγάλο σύνολο ψηφιακών έργων στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης όπως η δεύτερη φάση του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, η επέκταση 
του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ για τα διοικητικά δικαστήρια, το ηλε-
κτρονικό ψηφιακό ποινικό μητρώο, ενώ ταυτόχρονα 
τρέχουν ήδη τα προγράμματα για τις τηλεδίκες και τα 
προγράμματα ψηφιοποίησης όλων των διαδικασιών 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης με το νέο δικαστικό 
έτος θα έχουμε το λεγόμενο «ηλεκτρονικό πινάκιο». 
Είναι μια εποχή, είπε ο υπουργός, «που το μεταρρυθ-
μιστικό έργο της κυβέρνησης προς την ψηφιακή εποχή 
αναδεικνύεται ως μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα, κάτι 
που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς». 

Συνέχεια στη σελ 18
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Κ. Τσιάρας: Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποκτά ουσιαστικό ρόλο και εκσυγχρονίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα

Θ. Σκυλακάκης: Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου το βασικό εργαλείο ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης

ΣΥΡΙΖΑ: Προχειρότητα και έλλειψη σχεδιασμού της κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης

Συνέχεια από σελ 17

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε, ακόμη, ότι πολύ σύντομα, ίσως 
και μέχρι το τέλος του μήνα, θα βρεθεί σε δημόσια δι-
αβούλευση το πλαίσιο των αλλαγών του νέου Ποινικό 
Κώδικα.
Σχετικά με την επίμαχη τροπολογία για τους εμβολια-
σμούς, ο κ. Τσιάρας είπε απευθυνόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ πως 

«είναι κρίμα να μη μπορεί να ισορροπήσει τις εσωτερι-
κές φωνές του» και «από τη μία πλευρά ο κ. Τσίπρας έρ-
χεται στη Βουλή και λίγο ή πολύ αποδέχεται το να γίνουν 
οι εμβολιασμοί στο υγειονομικό προσωπικό και από την 
άλλη υπάρχουν φωνές συντρόφων του που τον παρα-
σύρουν σε μια στείρα αντιπολιτευτική στάση, η οποία 
δυστυχώς δεν είναι υπεύθυνη στάση και δεν δείχνει 
ότι τελικά βάζουμε πλάτη σε μια πραγματικά, ιδιαίτερη 

και κρίσιμη περίπτωση». Μιλάμε είπε «για ανθρώπινες 
ζωές, για ανθρώπους οι οποίοι, δυστυχώς, χάνουν τη 
ζωή τους» και σημείωσε πως «είναι πραγματικά κρίμα 
μέσα από μια λογική περισσότερο αντιπολιτευτική και 
όχι πραγματική να εκπέμπουμε αντιφατικά μηνύματα 
στην ελληνική κοινωνία».

«Ο ορισμός της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 
ως βασικό εργαλείο ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης 
συνδυάζει την παράδοση και την αξιοπιστία του Γενικού 
Λογιστηρίου έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών», ανέφε-
ρε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος 
Σκυλακάκης υποστηρίζοντας τη σχετική τροπολογία 
που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμο του υπουργείου Δικαι-
οσύνης. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σκυλακάκης σημείωσε 
πως με τις διατάξεις της τροπολογίας εξασφαλίζονται 
στην ΕΔΕ, η τεχνική βοήθεια που θα χρειαστεί για την 
εποπτεία των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι 
πολύ μεγαλύτερη από την πίεση ελέγχων του ΕΣΠΑ, 
καθώς στο ΕΣΠΑ ισχύει το ν+3, ενώ εδώ έχουμε ορίσει 
ένα ν-1, «δηλαδή έχουμε βάλει να τελειώσουν τα πάντα 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2025 και να έχουμε και οκτώ 
μήνες για καθυστερήσεις, γιατί μετά τα λεφτά χάνονται», 
επισήμανε χαρακτηριστικά. 
Όπως είπε εξάλλου, θεσπίζεται επίσης μια ειδική υπηρε-
σία η οποία θα έχει ως εργαλείο για τις επιλεξιμότητες 
και ένα μητρώο με αξιολογητές που θα λειτουργήσει 
συμπληρωματικά για την επιβεβαίωση αυτών των επι-

λεξιμοτήτων. Ουσιαστικά, τόνισε, «θα υπάρχει μια διπλή 
αξιολόγηση. Δηλαδή, επειδή οι τράπεζες θα βάζουν 
χρήματα χωρίς καμία εγγύηση, θα κάνουν και αυτές 
αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων και στη συνέχεια, θα 
κάνουν αξιολόγηση και οι αξιολογητές που θα προέρ-
χονται από το μητρώο που θα ορίσουμε εμείς. Και μόνο 
εφόσον συμφωνούν και οι δύο, θα προχωρεί η δανειο-
δότηση». Η μόνη εξαίρεση σε αυτό, ανέφερε ο κ. Θ. Σκυ-
λακάκης «είναι οι δύο ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί που είναι οιονεί δημόσιοι, η EIB και η EBRD». 
Ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών αναφερόμενος 
στην στελέχωση των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει 
την παρακολούθηση και υλοποίηση, είπε πως «εδώ 
δεν μιλάμε για τη στελέχωση της ειδικής υπηρεσίας». 
Και συνέχισε: «Αυτή θα παραμείνει στα σαράντα άτομα. 
Μιλάμε για τις ανάγκες που θα προκύψουν και οι οποίες 
δεν μπορούν να καλυφθούν από τις υφιστάμενες δομές 
των υπηρεσιών, οι όποιες έχουν το εξής παράδοξο χα-
ρακτηριστικό: Επειδή το Ταμείο για την ώρα είναι ένα 
εφάπαξ Ταμείο, θα έχει διαφορετικές ανάγκες στις υπη-
ρεσίες προϊόντος του χρόνου. Άλλες ανάγκες θα πρέπει 
να είναι αδειοδοτικές, άλλες θα είναι για να βγαίνουν 

προκηρύξεις, άλλες θα είναι για να προχωράνε με ταχύ-
τητα οι πλατφόρμες. Γι’ αυτό θεσπίζουμε και δύο διατά-
ξεις, μία που προβλέπει αποσπάσεις με πολύ μεγάλη τα-
χύτητα και μία για έναν ορισμένο αριθμό ανθρώπων, με 
τα αναγκαία προσόντα για να καλύψουν αυτές τις θέσεις, 
που θα έρχονται και θα διατίθενται για κάποιους μήνες ή 
ένα χρόνο στη συγκεκριμένη υπηρεσία». 
Ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών υπολόγισε τον 
αριθμό αυτό σε 100 περίπου άτομα. Στις αντιδράσεις 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι αυτό μπορεί να 
υποκρύπτει και «ρουσφέτια» ο κ. Σκυλακάκης απάντησε 
πως «εγώ δεν έχω καμία ανάγκη να υπηρετήσω, πέραν 
του να επιτύχει το σχέδιο, και προπαντός δεν έχω την 
ανάγκη να υπηρετήσω καμία τέτοιου είδους εξυπη-
ρέτηση. Ο λόγος που δημιουργήσαμε μία υπηρεσία με 
ασφυκτικά λίγους υπαλλήλους είναι ακριβώς αυτός». Ο 
αναπληρωτής υπουργός οικονομικών ζήτησε να σκε-
φτούν οι διάφορες κυβερνήσεις «με πόσους ανθρώπους 
διαχειρίζονται το ΕΣΠΑ» και κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να μην 
συμπεριφέρεται σαν να έχει κενό μνήμης για την διάρ-
κεια της δικής του κυβερνητικής θητείας».

Είχε προηγηθεί αντίδραση από τους τομεάρχεςτου ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, Κατερίνα Παπανάτσιου και Τρύ-
φων Αλεξιάδης, με αφορμή την τροπολογία που αφορά 
το Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίοι με ανακοίνωση καταλό-
γισαν «προχειρότητα, αιφνιδιασμό και παντελή έλλειψη 
σοβαρού σχεδίου ακόμη και στη διαχείριση κρίσιμων 
χρηματοδοτικών πόρων για την ελληνική οικονομία», 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα ανέφεραν: «Με τροπολογία της τελευ-
ταίας στιγμής, η κυβέρνηση της ΝΔ νομοθετεί ξανά εν 
κρυπτώ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι συνεχείς νομο-
θετήσεις μόνο με τροπολογίες (!) για ένα τόσο κρίσιμο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα, η ελλιπέστατη και προσχη-
ματική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, η 
παντελής απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης με τους 
παραγωγικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών 
όλο αυτό το διάστημα, είναι αποκαλυπτικές της αντί-
ληψής της για τη διάθεση των χρηματοδοτήσεων από 
το Ταμείο Ανάκαμψης ερήμην της κοινωνίας. Χτες, η 
κυβέρνηση προχώρησε σε κατάθεση τροπολογίας της 
τελευταίας στιγμής, σε άσχετο μάλιστα νομοσχέδιο του 
υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία αφορά τον τρόπο λει-
τουργίας του Ταμείου».
Ακολούθως, σημείωσαν ότι «ενώ μέσα στις επόμενες 

βδομάδες αναμένεται η χώρα μας να λάβει την προ-
καταβολή του προγράμματος, η κυβέρνηση έχει καθυ-
στερήσει χαρακτηριστικά στη δημιουργία των απαραί-
τητων δομών για τη διαχείρισή του, ενώ οι επιλογές σε 
σχέση με αυτές τις δομές δεν διασφαλίζουν την αποτελε-
σματική, συμπεριληπτική και διαφανή αξιοποίηση των 
πόρων. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε ότι οι ερασι-
τεχνισμοί της κυβέρνησης μας ξαφνιάζουν». 

Συνέχεια στη σελ 19 
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βΟυΛΗ: ΕυΡΕΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟυ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ
Η τροπολογία για τους εμβολιασμούς αποτέλεσε το επίκεντρο των τοποθετήσεων των βουλευτών

Συνέχεια από σελ 18

Ο βουλευτής της ΝΔ, Σπύρος Πνευματικός, υποστηρίζο-
ντας την τροπολογία, ανέφερε ότι «στο υγειονομικό προ-
σωπικό υπάρχουν περίπου 25.000 με 30.000 ανεμβολία-
στοι, όταν σε άλλες χώρες έχουν εμβολιαστεί σχεδόν στο 
σύνολό τους» Υπογράμμισε ότι «ο ευάλωτος πληθυσμός 
είναι το θήραμα του ιού και όπου υπάρχει ανεμβολίαστος 
πληθυσμός, ο ιός θα συνεχίσει να βρίσκει το έδαφος να 
επεκτείνεται μέσω των μεταλλάξεων, να αυξάνει την επι-
κινδυνότητα και τη μεταδοτικότητά του, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται για την κοινωνία μας». Η μόνη αποτελεσματική 
και ασφαλής λύση, είπε, «στην παρούσα φάση είναι τα εμ-
βόλια» Οι ανεμβολίαστοι γιατροί και υγειονομικό προσω-
πικό που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους ασθενείς 
και ευπαθείς ομάδες, έρχονται είπε «αντιμέτωποι με αυτό 
που έχουν ταχθεί» και αποσαφήνισε πως «η πρόθεση της 
κυβέρνησης δεν είναι να στοχοποιήσει τους εργαζόμενους 
και τους υγειονομικούς, ούτε φυσικά να τιμωρήσει κανέ-
ναν, αλλά να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία 
της κοινωνίας. Είναι εκ των ων ουκ άνευ, πιστεύω, το σύ-
νολο του προσωπικού να είναι εμβολιασμένο».
Ο βουλευτής της ΝΔ, Παναγής Καππάτος, ανέφερε πως 
η τροπολογία αυτή «δεν προέκυψε αυθαίρετα και δεν 
σχεδιάστηκε σε κάποιο κλειστό γραφείο της κυβερνητι-
κής γραφειοκρατίας» επισημαίνοντας ότι και «η Εθνική 
Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής όπου συμμετέχουν 
εγνωσμένου κύρους επιστήμονες και ερευνητές, συστήνει 
μία σειρά προτάσεων που αφορούν στην υποχρεωτικότη-
τα του εμβολιασμού σε ορισμένες επαγγελματικές ομάδες 
στον χώρο της Υγείας»
Ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Λοβέρδος, χαρακτήρισε 
«λάθος» τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην τροπολογία, λέγοντας 
πως αυτή του την θέση θα την βρεί μπροστά του, όπως 
βρήκε και την στάση που είχε το 2015 με το «σκίζω μνημό-
νια», «καταργώ μνημόνια με έναν νόμο ή με ένα άρθρο», 
«φέρνω δημοψηφίσματα», μια πολιτική συμπεριφορά 
που «ενθάρρυναν και εμβάθυναν το αντιορθολογιστικό 
κίνημα στην Ελλάδα». Σταματήστε είπε να βρίσκετε αρ-
νητικό ό,τι κάνει η Κυβέρνηση. Δεν έχετε βάλει ούτε μια 
στιγμή πλάτη στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μόνο 
να κατηγορείτε ξέρετε» είπε και πρόσθεσε: «Εάν δεν προ-
χωρήσουν οι εμβολιασμοί θα έχουμε χιλιάδες νεκρούς και 
γεμάτες τις ΜΕΘ. Λυπάμαι πάρα πολύ για τη στάση σας. 
Εγώ θα περίμενα σήμερα ως μια γροθιά η Ελληνική Βουλή 

να υποστηρίξει την τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση. 
Αυτό θα ήταν το εθνικά υπεύθυνο. Το κοινωνικά και το 
ανθρώπινα υπεύθυνο. Χωρίς τους εμβολιασμούς η χώρα, 
όπως και ολόκληρος ο κόσμος, κινδυνεύει» και αναρωτή-
θηκε «Ο Μακρόν είναι φασίστας που επιβάλλει υποχρεω-
τικούς εμβολιασμούς;». 
Ο βουλευτής της ΝΔ Μπάμπης Παπαδημητρίου, σχολιά-
ζοντας την στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι «ή είσαι μέσα 
στη Βουλή και τοποθετείσαι με σαφήνεια στο θέμα του 
εμβολιασμού, όπως κάνει το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, ή αλλιώς κά-
νεις παρέα στους ανθρώπους, οι οποίοι με τον δικό τους 
τρόπο εκφράζουν αυτή την αντιεπιστημονική, αντιπροο-
δευτική και αντιδραστική αντίληψη, την οποία βλέπουμε 
στην Πλατεία Συντάγματος». Μεταξύ άλλων δε, είπε στους 
βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «τα πράγ-
ματα είναι απλά: Ή θα προχωρήσουμε μαζί σε πράγματα 
που αφορούν τη διαχείριση του κράτους και τελικώς της 
κοινωνίας, ή θα κρατήσουμε επιφυλάξεις [..] Δεν μιλάμε 
για τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Μιλάμε, όμως, για 
το πώς θα δουλέψουμε και θα ζήσουμε μαζί. Αυτό είναι 
εντελώς διαφορετικό πράγμα από το να υποχρεώσουμε 
κάποιον σε ζητήματα συνείδησης. Του λέμε, όμως, ότι αν 
θες να δουλέψεις και αν θες να δουλέψουμε μαζί, αν θες να 
κάνουμε μαζί πράγματα όπως οι κοινωνίες κάνουν, τότε 
υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Και η προϋπόθεση εί-
ναι βεβαίως ο εμβολιασμός. Ο ίδιος προέβλεψε «ότι μέχρι 
τον Σεπτέμβριο θα έχουν μείνει ελάχιστοι - αν έχουν μείνει 
- που θα είναι ανεμβολίαστοι και έχουν πρόβλημα με τις 
διατάξεις της τροπολογίας».

ΣυΡΙΖΑ
Η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιανα-
κοπούλου, μιλώντας για την τροπολογία ανέφερε ότι ο 
υπουργός Υγείας θα έπρεπε να είχε επιλέξει τις προηγού-
μενες μέρες να ζητήσει να συγκληθεί η αρμόδια επιτροπή 
της Βουλής, για να γινόταν ένας ουσιαστικός, πολιτικός 
διάλογος και να είχαν κληθεί οι αντίστοιχοι επιστημονι-
κοί και κοινωνικοί φορείς. Όλοι είπε «συμφωνούμε ότι το 
εμβόλιο είναι το μεγάλο και δημόσιο αγαθό και όπλο για 
να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη πανδημία». 
Παρατήρησε ότι «είναι σαφές ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη 
καθυστέρηση όσον αφορά το εμβολιαστικό πρόγραμμα» 
και θα περίμενε κανείς «κανείς από μια υπεύθυνη δημο-
κρατική κυβέρνηση να αναλύσει ποια είναι τα αίτια αυτών 
των καθυστερήσεων, ποια είναι τα προβλήματα και με 

βάση αυτή την αποτίμηση να κάνει έναν πολιτικό και κοι-
νωνικό διάλογο και να τα αντιμετωπίσει». Αντίθετα εσείς, 
με αυτή την τροπολογία, έρχεστε κατά την προσφιλή 
σας μέθοδο να μεταθέτει τις ευθύνες στην κοινωνία, την 
αντιπολίτευση και στους εργαζόμενους. Έρχεστε να πο-
λώσετε, να διχάσετε, να δημιουργήσετε αντίδραση μέσα 
από τα μέτρα που φέρνετε με αυταρχισμό. Η τροπολογία, 
είπε, «έχει σαφώς αντισυνταγματικά χαρακτηριστικά και 
έρχεται με τιμωρητική διάθεση, η οποία θα αποδειχθεί 
ατελέσφορη και στον ίδιο τον στόχο της ενίσχυσης των 
εμβολιασμών». Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι κατα-
στρατηγεί το Εργατικό Δίκαιο, σημειώνοντας ότι «δεν 
νοείται το δημόσιο ως εργοδότης να θέτει σε αναγκα-
στική άδεια τους εργαζόμενους και ταυτόχρονα να τους 
αποστερεί τον μισθό. Είναι αντισυνταγματικό. Δεν μπορεί 
να καταδικάζει το Δημόσιο τους δημοσίους υπαλλήλους 
σε βιοποριστικό πρόβλημα. Δεν μπορεί για ένα αδιευκρί-
νιστο χρονικό διάστημα, που μπορεί να είναι και μήνες, 
να καταδικάζει χιλιάδες εργαζόμενους και οικογένειες σε 
πρόβλημα επιβίωσης». Θα μπορούσατε, πρότεινε η βου-
λευτής, «να πείτε ότι οι δημόσιοι λειτουργοί που δεν είναι 
εμβολιασμένοι για τον οποιονδήποτε λόγο, μετατίθενται 
σε άλλες υπηρεσίες και λειτουργίες του Δημοσίου» ενώ 
για τον ιδιωτικό τομέα, αυτό που κάνετε είναι «καθαρές 
απολύσεις».    
«Η αυταρχική διαχείριση της κυβέρνησης ενισχύει αντιεμ-
βολιαστικές απόψεις και θέτει σε κίνδυνο εργασιακά δικαι-
ώματα» ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξαν-
θόπουλος, τονίζοντας πως «τα μείζονα θέματα απαιτούν 
μείζονα σοβαρότητα και ουσιαστική συζήτηση, γιατί είναι 
θέματα πειθούς και έχουν σχέση με την δημόσια υγεία και 
την αυτοδιάθεση του πολίτη».  
«Ναι στον στόχο, όχι στο τρόπο» συνέχισε ο κ. Ξανθό-
πουλος. «Σε ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού πρέπει να 
υπάρχει υποχρεωτικός εμβολιασμός. Η Επιτροπή Βιοη-
θικής λέει όμως, ότι η Πολιτεία πρέπει να προχωρήσει με 
κλιμακούμενες πρωτοβουλίες» Οι αστυνομικές λογικές και 
η αυταρχική διαχείριση είπε, «τροφοδοτούν και ενισχύ-
ουν τις αντιεμβολιαστικές απόψεις και την άρνηση. Μια 
Πολιτεία που νομοθετεί με το ‘πονάει κεφάλι κόβει κεφάλι’ 
δεν είναι πειστική. Εάν ανοίξετε μια χαραμάδα ενάντια 
στην εργασία, αυτή θα γίνει χάσμα από τις δυνάμεις που 
επιθυμούν να την εκμεταλλευτούν». 

Συνέχεια στη σελ 20
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βΟυΛΗ: ΕυΡΕΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟυ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ
Η τροπολογία για τους εμβολιασμούς αποτέλεσε το επίκεντρο των τοποθετήσεων των βουλευτών

Συνέχεια από σελ 18

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος 
χαρακτήρισε την τροπολογία «πολιτικά επικίνδυνη, 
αναποτελεσματική, διχαστική και συνταγματικά προ-
βληματική», καθώς όπως υποστήριξε, «είναι σαφές ότι 
το δικαίωμα στην υγεία δεν σημαίνει υποχρέωση να 
είναι κανείς υγιής. Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί 
να υπάρξει, κατ’ αρχήν μόνο εφόσον το ενδιαφερόμε-
νο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του και 
μάλιστα κατόπιν προηγούμενης έγκυρης ενημέρωσής 
του. Επειδή όμως η προστασία της υγείας αποτελεί 
παράλληλα σκοπό δημοσίου συμφέροντος, μπορούν 
να επιβληθούν περιορισμοί στο δικαίωμα. Παρόμοιος 
συνταγματικά ανεκτός περιορισμός είναι η υποχρέω-
ση εμβολιασμού συγκεκριμένων ομάδων του πληθυ-
σμού. Όμως ακόμα και εκεί που ο εμβολιασμός μπο-
ρεί να είναι κατ’ εξαίρεση υποχρεωτικός, για να είναι 
συνταγματική η σχετική πρόβλεψη, πρέπει τα μέτρα 
συμμόρφωσης προς αυτή να σέβονται την αρχή της 
αναλογικότητας και να μην εισάγουν αδικαιολόγητες ή 
τιμωρητικές διακρίσεις». Αυτά, είπε, «απορρέουν από 
την διεθνή και συνταγματική έννομη τάξη και επιβε-
βαιώθηκαν πρόσφατα από το Ψήφισμα 2361 (2021) 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, που υπερψηφίσθηκε και από τους βου-
λευτές της Νέας Δημοκρατίας, και αναφέρει ότι «ο εμ-
βολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και κανείς δεν πρέ-
πει να πιέζεται πολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο να 
εμβολιαστεί αν δεν το επιθυμεί» (παράγραφος 7.3.2). 
(…) Κανείς δεν πρέπει υφίσταται διακρίσεις επειδή 
δεν έχει εμβολιαστεί λόγω πιθανών κινδύνων για την 
υγεία ή επειδή δεν θέλει να εμβολιαστεί» (7.3.3). Ανά-
λογες, άλλωστε είναι και οι θέσεις και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όταν η Μάλτα επιχείρησε να απαγορεύσει την 
είσοδο στη χώρα σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί».

ΚΙΝΑΛ
Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Καμίνης ανέφερε πως 
«βρισκόμαστε ενώπιον μιας πραγματικότητας η οποία 
δεν επιτρέπει να εκπέμπουμε αντιφατικά μηνύματα στο 
θέμα της πανδημίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι το μοναδικό 
μέσο ανάσχεσης, αυτήν τη στιγμή, της πανδημίας, είναι 
οι εμβολιασμοί. Λοιπόν εδώ δεν χωρούν, ούτε μισόλο-

γα, ούτε αντιφατικά μηνύματα. Πρέπει να μιλάμε απε-
ρίφραστα. Μπορεί να έχουμε τις ενστάσεις μας για το 
πώς η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί γενικότερα το θέμα 
της πανδημίας, για τις παλινωδίες της, τις αντιφάσεις 
της, την πολυγλωσσία της, την τάση της να ικανοποιεί 
τους πάντες, αλλά στο θέμα αυτό της υποχρεωτικότη-
τας των εμβολιασμών δεν πρέπει να κάνουμε πίσω» 
είπε και πρόσθεσε: «Είδαμε ποιοι διαδήλωσαν χτες. 
Είναι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά υποστηρίζουν 
ένα δικαίωμα το οποίο συνταγματικά είναι ανύπαρκτο. 
Δεν υπάρχει στην έννομη τάξη μας, δικαίωμα το οποίο 
να μην περιορίζεται από τα δικαιώματα των άλλων και 
ειδικά δε όταν η άσκησή του βλάπτει το δικαίωμα της 
ζωής των άλλων».  
 «Στο άρθρο 5 του Συντάγματος, η ζωή έχει απόλυτη 
προστασία. Σε οποιεσδήποτε σταθμίσεις προβούμε, 
αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δικαίωμα 
λοιπόν το οποίο θέτει σε άμεσο - το τονίζω, άμεσο - 
κίνδυνο τις ζωές των άλλων δεν είναι νοητό στην έν-
νομη τάξη μας» είπε ο κ. Καμίνης, και κατέληξε: «Όπου 
λοιπόν υπάρχουν δομές στις οποίες συνυπάρχουν 
άνθρωποι των οποίων διακυβεύεται η ζωή, ιδίως σε 
χώρους πρόνοιας, σε υγειονομικές δομές, σε παιδικούς 
σταθμούς, στα σχολεία, δεν είναι νοητό να αντιτάξει 
κάποιος ότι έχει δικαίωμα να μην εμβολιαστεί. Όποιος 
επικαλείται τέτοιο δικαίωμα είναι υποχρεωμένος να 
υποστεί τις συνέπειες».
Στο ίδιο μήκος και ο γραμματέας της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ Βα-
σίλης Κεγκέρογλου, σημείωσε ότι «η επιδημιολογική 
εικόνα που έχουμε σήμερα, σε συνδυασμό με το χαμη-
λό ποσοστό εμβολιασμών, δεν είναι ενθαρρυντική. Το 
γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι έχουμε αρκετό δρόμο 
μπροστά μας, και βέβαια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση 
δεν πέτυχε στη διαδικασία του εμβολιασμού να ενημε-
ρώσει πειστικά τους πολίτες για να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα και γενικά έχασε πολύτιμο χρόνο». Εμείς 
είπε, «έχουμε ταχθεί υπέρ της υποχρεωτικότητας του 
εμβολιασμού για ορισμένους κρίσιμους κλάδους, 
αφού εξαντληθούν τα στάδια ενημέρωσης και πει-
θούς. Διατυπώνουμε τις σοβαρότατες ενστάσεις μας 
και διαφωνίες για τον τρόπο εφαρμογής της διάταξης 
και το χρόνο που έρχεται. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει 
να πούμε ότι δεν μπορεί να αναβληθεί για άλλη μια 
φορά». Τέλος, ο βουλευτής στιγμάτισε το γεγονός ότι 

η κυβέρνηση δεν κάνει δεκτή την τροπολογία του ΚΙ-
ΝΑΛ για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλων 
των υγειονομικών γιατρών του προσωπικού μονάδων 
υγείας και πρόνοιας, σε όλους τους τομείς.

ΜέΡΑ 25
Η βουλευτής του ΜέΡΑ 25 Αγγελική Αδαμοπούλου, 
ανέφερε πως με την τροπολογία αυτή θεσπίζεται ένα 
προνόμιο για τους εργοδότες και μία υποχρέωση για 
τους εργαζόμενους, αναφορικά με την επίδειξη ευαί-
σθητων προσωπικών δεδομένων. Βάζετε είπε «κυ-
ριολεκτικά ένα μπουρλότο στην κοινωνία, θεσπίζετε 
την καθολική υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με 
τρόπο έμμεσο, πολιτικά δειλό και κοινωνικά ολέθριο, 
πυροδοτώντας έναν κοινωνικό αυτοματισμό μεταξύ 
εργοδοτών και εργαζομένων, φροντίζοντας βέβαια 
αυτό να συμβεί μέσα σε ένα πλαίσιο, όπου οι εργο-
δότες έχουν όλο το θεσμικό οπλοστάσιο υπέρ τους με 
το νομοσχέδιο και του κ. Βρούτση και του κ. Χατζη-
δάκη. Οι εργοδότες δηλαδή, από μεθαύριο θα έχουν 
το προνόμιο να απαιτούν από τους εργαζόμενους να 
μοιραστούν μαζί τους ευαίσθητα ιατρικά προσωπικά 
δεδομένα». Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, είπε, 
«έχει χάσει κάθε έλεγχο. Επιλέγει έναντι της πειθούς 
και οδεύει στην οδό της κατάφωρης καταπάτησης θε-
μελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων εισάγοντας την 
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στο σύνολο των 
εργαζομένων καταναγκαστικά και με συνέπεια της μη 
συμμόρφωσης, την απόλυση». Πρόκειται είπε, «για 
την επιτομή της νομοθετικής αυθαιρεσίας, του τρόπου 
με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται την πανδημία. 
Διχάζει συνειδητά την κοινωνία, στρέφει κοινωνικές 
ομάδες εναντίον η μία στην άλλη, δημιουργεί κατα-
στάσεις πόλωσης, χρησιμοποιεί τη λογική του «διαίρει 
και βασίλευε», σαλαμοποίηση, κοινωνικός αυτοματι-
σμός σε σημεία κανιβαλισμού, αντί να αναλάβει ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός την ευθύνη για την αποτυχία διαχεί-
ρισης της πανδημίας». Για αυτό και «ρίχνετε το μπαλά-
κι στους εργοδότες, ώστε να τρομοκρατούν τους εργα-
ζόμενους προκειμένου να εμβολιαστούν. Πρόκειται για 
τη δυστοπία του μεγάλου αδερφού. Για αυτό και εμείς 
θα καταψηφίσουμε, βεβαίως, αυτήν την τροπολογία».





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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Δύο κοινά προγράμματα σπουδών θα σχεδι-
ασθούν μέχρι το τέλος του 2021 από το yale 
και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα οποία πα-
ράλληλα ενεργοποιούν ερευνητικό κέντρο 
με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο τη δημό-
σια και περιβαλλοντική υγεία. 
Κοινά προγράμματα σπουδών και ερευνητικό κέ-
ντρο με αντικείμενο τη δημόσια και περιβαλλοντική 
υγεία σχεδιάζουν το Yale και το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών. Το κέντρο, βασιζόμενο σε ερευνητικές ομάδες 
των δύο πανεπιστημίων, θα μελετά ζητήματα όπως 
πανδημίες, κλιματική αλλαγή, αυτοάνοσες παθήσεις 
και άλλα, ενώ σε σχέση με την πανδημία COVID-19 
έχει ήδη αναπτυχθεί διμερής συνεργασία και έχουν 
υποβληθεί οι πρώτες ερευνητικές εργασίες. Η έδρα 
του κέντρου θα είναι στην Αθήνα. Το θέμα συζήτη-
σαν χθες με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο 
Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής στο Εργαστήριο Αναλυ-
τικής Χημείας του Παν. Αθηνών, και ο Βασίλης Βασι-
λείου, καθηγητής Επιδημιολογίας στο Yale. 
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε χθες στην «Κ» ο κ. Θω-
μαΐδης, έως το τέλος του 2021 θα σχεδιασθούν δύο 
κοινά προγράμματα σπουδών. Το πρώτο θα είναι 
σε προπτυχιακό επίπεδο, με αντικείμενο την περι-
βαλλοντική επιστήμη και τη δημόσια υγεία, και το 
δεύτερο σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με αντικείμενο την 
περιβαλλοντική υγεία. Τα προγράμματα θα προσφέ-
ρουν στους φοιτητές τους διπλό πτυχίο (από Yale και 
ΕΚΠΑ), θα είναι ξενόγλωσσα και θα περιλαμβάνουν 
δίδακτρα. Στόχος είναι η προσέλκυση ξένων φοιτη-
τών από όλο τον κόσμο. Η έναρξη προβλέπεται να γί-
νει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Θα οργανώνο-
νται, επίσης, θερινά τμήματα, σεμινάρια και διαλέξεις 
που αφορούν τις περιβαλλοντικές σπουδές υγείας. 
Παράλληλα, σχεδιάζεται η ίδρυση ερευνητικού κέ-
ντρου από τα δύο ιδρύματα. Το πρόγραμμα του κέ-
ντρου προβλέπεται να περιλαμβάνει τους εξής τομείς: 
• Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, όπως η κλιματική αλ-
λαγή, οι μολυσματικές ασθένειες και οι αναδυόμενοι 
χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομέ-
νου του κορωνοϊού. 
• Περιβαλλοντικές και μικροβιακές αλληλεπιδράσεις 
στην ανθρώπινη υγεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟυΔΩΝ :
ΣυΜΠΡΑΞΗ yAle ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
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Το σχέδιο για Ένοπλες Δυνάμεις σε νέες δομές και με 
μεγάλη ανανέωση έμψυχου δυναμικού, βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη. Όταν ο υπουργός Άμυνας Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος ανακοίνωνε στη συνέντευξή του στα 
«ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», 15.000 προσλήψεις Επαγ-
γελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) μέσα στα επόμενα πέντε 
χρόνια, αναγνώριζε ότι ίσως αυτές οι προσλήψεις να 
εμποδίσουν και την περαιτέρω αύξηση της θητείας, 
καθώς και την υποχρεωτική στράτευση στα 18. 
Οι προσλήψεις αυτές αλλάζουν τα πάντα στις Ένοπλες 
Δυνάμεις. Γίνονται στην πλειονότητά τους ημιεπαγ-
γελματικός στρατός και αναδιοργανώνονται πλήρως. 
Μόλις πριν από λίγες ημέρες βγήκαν τα αποτελέσμα-
τα για την πρόσληψη 1.600 ΕΠΟΠ σε Στρατό Ξηράς, 
Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία και Κοινό 
Νομικό Σώμα. Αναρτήθηκαν από το Γενικό Επιτελείο 
Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) οι πίνακες καταλλήλων και 
ακατάλληλων υποψηφίων ΕΠΟΠ, στο πλαίσιο δια-

15.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ - ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΣΤΡΑΤΕυΜΑ 
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• Επιστημονικές στρατηγικές για την πρόληψη, τον 
μετριασμό και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 
κινδύνων. 
• Νέες τεχνολογίες για την περιβαλλοντική υγεία. 
«Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πολύ καλούς επι-
στήμονες. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτό 
το σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό. Οι συνεργασίες 
μας, στο πλαίσιο του Yale και του ΕΚΠΑ, θα επεκτα-
θούν. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η οντότητα και 
το αποτύπωμα του ΕΚΠΑ διεθνώς», ανέφερε χθες 
στην «Κ» ο κ. Βασιλείου, ο οποίος εστίασε και στην 
αμέριστη υποστήριξη που είχε η πρωτοβουλία από 
την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και από τον 
πρύτανη του ΕΚΠ Θάνο Δημόπουλο. 
«Η σύμπραξη των πανεπιστημίων θα συντελέσει 
στην εξεύρεση πρωτοπόρων λύσεων που συνθέτουν 
το επιστημονικό με το κοινωνικό στοιχείο για τις 
επιπτώσεις των περιβαλλοντικών κινδύνων στην αν-
θρώπινη υγεία. Η πρωτοβουλία αυτή συνάδει με την 
ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας των ελληνικών 
πανεπιστημίων, που προωθεί το υπουργείο Παιδείας, 
και ανάπτυξης συνεργειών με ιδρύματα παγκοσμίου 
κύρους του εξωτερικού», δήλωσε για το θέμα η κ. 
Κεραμέως. 

γωνισμών πρόσληψης που βρίσκονται σε εξέλιξη για 
θέσεις ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυ-
τικό, στην Πολεμική Αεροπορία και στο Κοινό Νομι-
κό Σώμα. Σημειώνεται ότι η προκήρυξη του ΓΕΕΘΑ 
αφορούσε την πρόσληψη 1.000 ΕΠΟΠ στον Στρατό 
Ξηράς, 300 ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό, 280 ΕΠΟΠ 
στην Πολεμική Αεροπορία και 20 ΕΠΟΠ στο Κοινό 
Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναμένονται 
προσεχώς και άλλες προσλήψεις. Οι Ένοπλες Δυνά-
μεις με τις 15.000 νέες προσλήψεις ΕΠΟΠ, όπως εξήγ-
γειλε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, γίνονται οι πρώτες 
σε προσλήψεις υπηρεσίες στην Ελλάδα. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. 
Στα νέα πλοία (φρεγάτες) που πρόκειται να προμη-
θευτεί το Ναυτικό, η πλειονότητα των ανδρών και 
γυναικών που θα υπηρετούν εκεί θα είναι εφεξής 
επαγγελματίες. Το ίδιο θα συμβαίνει στα υποβρύχια, 
στις πυραυλακάτους, στα τεθωρακισμένα και όπου 
αλλού υπάρξει ανάγκη, με στόχο να περιοριστεί το 
δημογραφικό χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
οι Ένοπλες Δυνάμεις.
Εκεί όμως που δίνεται περισσότερη σημασία είναι 
στην αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων και 
ειδικότερα των Ειδικών Δυνάμεων (Special Forces) 
κατά τα αμερικανικά πρότυπα. Οι στρατιωτικοί τη θε-
ωρούν ως κίνηση μετεξέλιξής τους σε ένα ακόμα πιο 
αποτελεσματικό «λεπτό χειρουργικό εργαλείο» μεγά-
λης ακρίβειας. Αποτέλεσμα; Να δίνεται η δυνατότητα 
στην ηγεσία να επιτύχει αποφασιστικό αποτέλεσμα 
στρατηγικής σημασίας. 
ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 
Συγκεκριμένα, με τη νεοσύστατη Διοίκηση Ειδικού 
Πολέμου (ΔΕΠ), το μεγαλύτερο τμήμα των Ενόπλων 
Δυνάμεων τέθηκε ήδη υπό μια ενιαία διοίκηση, η 
οποία θα υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ. Στη ΔΕΠ έχουν υπα-
χθεί οι καταδρομείς-αλεξιπτωτιστές, οι πεζοναύ-
τες, το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ) και η Ζ 
‘ Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών (Ζ ‘ ΜΑΚ), τμήμα 
της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) και 
το Τάγμα Εναέριου Εφοδιασμού (ΤΕΝΕΦ). Η ΔΕΠ θα 
προικισθεί και με ελικόπτερα του Στρατού Ξηράς, 
συγκεκριμένα με ΝΗ-90 και Σινούκ με σκοπό τη με-
τεξέλιξη σε Μονάδα Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρή-
σεων, με πρότυπο τις αμερικανικές δυνάμεις (Special 
Operations Air Task Group). 
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Έκκληση στους εκπαιδευτικούς να σπεύσουν 
να εμβολιαστούν, διευκολύνοντας έτσι το 
άνοιγμα των σχολείων και την εύρυθμη λει-
τουργία τους τον Σεπτέμβριο, απηύθυνε χθες 
ο πρωθυπουργός. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο διεθνές συ-
νέδριο με θέμα «Οι συνέπειες της Covid-1 9 στην Ψυ-
χική Υγεία και στα συστήματα παροχής υπηρεσιών 
υγείας», που διοργανώνουν το υπουργείο Υγείας και 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τόνισε ότι τον απα-
σχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα της ψυχικής υγείας των 
παιδιών και εφήβων. 
«Ποια είναι η καλύτερη πολιτική για την αντιμετώπι-
ση αυτού του ζητήματος εν μέσω πανδημίας; Η καλύ-
τερη πολιτική είναι τα παιδιά μας να επιστρέψουν στα 
σχολεία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για το λόγο αυτό, 
ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών είναι τόσο σημα-
ντικός. Αν ένας εκπαιδευτικός στο δημοτικό σχολείο 
νοσήσει, τότε είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί. 
Σε αυτή την περίπτωση, το σχολείο ή ένα τμήμα του 
ίσως χρειαστεί να κλείσει για μια εβδομάδα ή για 

ΝΑ ΕΜβΟΛΙΑΣΤΟυΝ ΟΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΗ ΣΧΟΛΕΙΑ

 ΕΛΕυΘΕΡΟΣ ΤυΠΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,7                                                         23/07/2021

δύο εβδομάδες. Για το λόγο αυτό, από αυτό το βήμα 
καλώ όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, δασκάλους 
και καθηγητές. Σας παρακαλώ: Εμβολιαστείτε! Για να 
είμαστε και εμείς σε θέση να ξανανοίξουμε τα σχολεία 
μας με ασφάλεια και με τα λιγότερα δυνατά προβλή-
ματα τον Σεπτέμβριο», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, 
ο πρωθυπουργός. 
Επιπτώσεις 
Σημείωσε, ακόμη, ότι «θα μας παρότρυνα να μην 
υποτιμούμε τις κοινωνιολογικές συνέπειες του φό-
βου και της πνευματικής αναστάτωσης που έσπειρε 
ο Covid-1 9 ανάμεσά μας»: «Αυτή η «αόρατη” φύση 
του άγνωστου και όπως συνεχίζουμε να βιώνουμε 
μια απειλή εντελώς απρόβλεπτη, μεταλλασσόμενη, η 
οποία αλλάζει συνεχώς. Και πώς αυτό, με τη σειρά 
του, άνοιξε το δρόμο για θεωρίες συνωμοσίας και 
θολά σενάρια, έξω από τη σφαίρα της λογικής και της 
επιστήμης». 
Απειλή για τη Δημοκρατία 
Είναι κάτι που έχει διαπεράσει και δυστυχώς εξακο-
λουθεί να διαπερνά όλες τις κοινωνίες. Και αποτελεί 
απειλή για τη σημαντική συλλογική δράση, για τους 
δεσμούς εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητοι για την 
εύρυθμη λειτουργία κάθε κοινωνίας και σε βαθύτερο 
επίπεδο αποτελεί απειλή για την ίδια τη Δημοκρα-
τία», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Και πρόσθεσε ότι 
η εμπιστοσύνη είναι το πιο σημαντικό συστατικό που 
συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής στην εμβο-
λιαστική διαδικασία. Αυτό δεν θα μας βοηθήσει μόνο 
να αντιμετωπίσουμε τον Covid-1 9, αλλά και το φόβο 
που προκαλεί, καθώς και τις οδυνηρές συνέπειές του.
Πόροι για ψυχική υγεία 
Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, αυτός είναι ένας από 
τους βασικούς λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση, 
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» έχει δια-
θέσει σημαντικότατους πόρους ειδικά για την ψυχική 
υγεία. Και, προφανώς, όχι τυχαία -και ενώ εξελίσσε-
ται η πανδημία- η κυβέρνηση επέλεξε να αναθέσει 
το ζήτημα της ψυχικής υγείας σε έναν αποκλειστικά 
αρμόδιο υφυπουργό. «Ωστόσο, εάν ο ιός του Covid 
λειτούργησε για την κυβέρνηση ως επιταχυντής και 
καταλύτης, το ζήτημα της ψυχικής υγείας θα είναι 
πάντα ζήτημα κοινωνικής και ατομικής συνειδητο-
ποίησης. Δεν μπορούμε να συντηρούμε ένα περι-
βάλλον όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι  πρέπει να 
κρύβονται. Και οι κοινωνίες μας έχουν πολύ δρόμο 

ακόμη να διανύσουν μέχρι οι άνθρωποι να νιώσουν 
ελεύθεροι και δυνατοί να βγουν από τον πόνο και το 
σκοτάδι στο φως της επιστημονικής βοήθειας. Μέχρι 
να λάβουν μια έγκυρη διάγνωση, και τη βοήθεια που 
χρειάζονται. Και σε αυτό, η οικογένεια, οι φίλοι, το 
εργασιακό περιβάλλον, όλοι μας έχουμε έναν σημα-
ντικό ρόλο να παίξουμε», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, 
προσθέτοντας: «Η ενσυναίσθηση, σε συνδυασμό με 
την ουσιαστική υποστήριξη, είναι κοινό καθήκον των 
κυβερνήσεων και των πολιτών απέναντι σε μια κοι-
νή πρόκληση. Πρέπει όλοι να το σταθούμε στο ύψος 
αυτής της πρόκλησης. Ο Covid-1 9 προκάλεσε μεγάλη 
ζημιά, αλλά έδειξε επίσης τι μπορούμε να πετύχουμε 
όταν δείξουμε αποφασιστικότητα». 
Την αναγκαιότητα των εμβολιασμών υπογράμμισε 
ο πρωθυπουργός και κατά την επίσκεψή του χθες το 
απόγευμα στη Χαλκίδα και τη συνάντησή του με τον 
περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, βου-
λευτές και εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης. 
Σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Αριστο-
τελία Πελώνη, οι εμβολιασμοί αναμένεται να ξε-
περάσουν σήμερα τα 1 0 εκατομμύρια. Πάνω από 
5.520.000 συμπολίτες μας έχουν κάνει τουλάχιστον 
την πρώτη δόση και 4.730.000 έχουν ολοκληρώ-
σει τον εμβολιασμό τους: «Είναι θετικό το γεγονός 
ότι τις τελευταίες εβδομάδες διαπιστώνεται αύξηση 
στο ρυθμό των ραντεβού που κλείνονται από τους 
νέους. Όπως και το γεγονός ότι συμπολίτες μας που 
ήταν επιφυλακτικοί αναθεωρούν τη στάση τους και 
προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα. Χαρακτηρι-
στικό είναι πως μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας για 
το freedom pass από την Τρίτη, έχουν ήδη συμπλη-
ρώσει την αίτηση για παραλαβή της κάρτας 140.000 
νέοι 18-25 ετών που έχουν εμβολιαστεί, μέσω του 
gov.gr, και ακόμη 4.500 νέοι μέσω ΚΕΠ», ανέφερε η 
κυβερνητική εκπρόσωπος. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών οι υποδο-
μές, τα έργα, οι 1 5.000 προσλήψεις ΕΠΟΠ μέσα σε 
μια πενταετία και οι οργανωτικές αλλαγές που υλο-
ποιούνται, θα ανεβάσουν κατακόρυφα το επίπεδο 
εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας των 
επιλέκτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιδίωξη του ΓΕ-
ΕΘΑ και του αρχηγού του, στρατηγού Κωνσταντίνου 
Φλώρου, είναι πλέον οι καταδρομείς, οι αλεξιπτω-
τιστές, οι πεζοναύτες, οι υποβρύχιοι καταστροφείς 
(«βατράχια»), όχι απλώς να εκπαιδεύονται και να 
επιχειρούν υπό την κοινή «ομπρέλα» της Διοίκησης 
Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) - άλλωστε η διακλαδικότητα 
ήταν πάντα ζητούμενο στις Ένοπλες Δυνάμεις - αλλά 
να λειτουργούν με ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο, 
βασισμένο στα νατοϊκά πρότυπα. Η πρώτη άσκηση 
που έγινε με τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων 
ήταν όντως εντυπωσιακή. 


