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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 13
ΥΠΕΝ: Επενδύσεις 8 δισ. ευρώ για δράσεις ενεργειακής εξοικονό-
μησης την επόμενη δεκαετία
Σελ 1 και 3
Lamda Development: Το Ελληνικό ξεκίνησε
Σελ 1 και 8
ΔΕΗ: Γενική συνέλευση - Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Σελ 1 και 10
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμο-
σφαιρικής Ρύπανσης» από το ΥΠΕΝ
Σελ 3 
Στο ΤΜΕΔΕ το σύνολο των μετοχών τής Attica Properties- Κ. Μακέ-
δος: «Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, συνέργειες με την Attica Bank 
και στρατηγική ανάπτυξη του Ταμείου, προς όφελος των μελών του»
Σελ 4 
Attica Bank: Οι τρεις άξονες της στρατηγικής της τράπεζας μέχρι το 2023
Σελ 5 
Στα 641,8 εκατ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΤΙΤΑΝ στο 
πεντάμηνο του 2020
Σελ 6
Βουλή: Υπερψηφίσθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Οικονομικών για τις μικροχρηματοδοτήσεις
Σελ 7 
Υπουργείο Εργασίας: Οι ημερομηνίες για τις υποβολές εντύπων 
σχετικά με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας και διορθώσεις 
Σελ 9 
Εθνική Τράπεζα: Πρόβλεψη για το ελληνικό ΑΕΠ για το τρέχον και 
το επόμενο έτος
Σελ 11 
Λ. Μενδώνη: Ως τον Αύγουστο ο ανελκυστήρας και ο νέος φωτι-
σμός στην Ακρόπολη 
Σελ 12 
Η πρώτη φάση της μετάβασης του Δήμου Ελευσίνας σε «Έξυπνη πόλη»
Σελ 14 
ΔΝΤ: Προβλέπει μεγαλύτερη ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας 
φέτος και εκτίναξη του παγκόσμιου δημόσιου χρέους πάνω από 
το 100% του ΑΕΠ
Σελ 15
ΕΛΠΕ: Σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης καυσίμων - Αναμένεται 
πλήγμα από τον τουρισμό
Σελ 16 
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων στον Δήμο Χαλαν-
δρίου, μέσω ΕΣΠΑ
Σελ 17
Τι λέει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Β. Κορκίδη για την «Επιχειρηματική VISA»
Σελ 18 
ΕΛΟΤ: Αποστολή προτάσεων για μετάφραση ευρωπαϊκών τυπο-
ποιητικών εγγράφων στην Ελληνική
Σελ 19
Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για τους εποχικά εργαζόμε-
νους - Τι προβλέπει
Σελ 20 
Ανακαλύφθηκε, μέσω βαρυτικών κυμάτων και με ελληνική συμ-
βολή, ένα μυστηριώδες κοσμικό αντικείμενο 
Σελ 21
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : 8 βασικές οδηγίες για 
τον κορωνοϊό
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 τύπο

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα χρηματοδοτούνται από τα επό-
μενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων που θα 
στοχεύουν σε «έξυπνα» και ενεργειακά αυτόνομα κτίρια. Αυτό 
επεσήμανε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, κατά την ομιλία του 
στην ετήσια Σύνοδο για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση του Δι-
εθνούς Οργανισμού Ενέργειας (International Energy Agency-
IEA) που πραγματοποιήθηκε χθες μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη 
συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Φυσικών Πόρων 
του Καναδά Seamus O’Regan, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Andrew McDowell και η Γενική 
Γραμματέας Περιβάλλοντος του Μεξικού, Marina Robles. «Σε 
πρώτη φάση, είπε, θα αυξήσουμε τους διαθέσιμους πόρους 
για τα «κλασικά» προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, 

προσφέροντας διαφορετικά κίνητρα: Δεν αρκεί να αλλά-
ζουμε τις μονώσεις ή τα συστήματα θέρμανσης, θέλουμε να 
καταστήσουμε τα κτίρια -όχι μόνο τις κατοικίες, αλλά και τα 
δημόσια και βιομηχανικά κτίρια- πιο έξυπνα και ενεργειακά 
αυτόνομα, μέσω εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής και 
αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ. Παράλληλα, προτεραιό-
τητα αποτελεί η δημιουργία μηχανισμών για την υλοποίηση 
μεγάλου αριθμού σχετικά μικρών και «διάσπαρτων» προ-
γραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης. Τέτοια εργαλεία είναι 
το λεγόμενο Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής 
Απόδοσης δια του οποίου θα πρέπει να επιτευχθεί τουλάχι-
στον το 20% του σωρευτικού στόχου για εξοικονόμηση ενέρ-
γειας (και αποσκοπεί στην ενεργή εμπλοκή των προμηθευτών 
και των διανομέων ενέργειας),αλλά και οι ανταγωνιστικές δι-
αδικασίες μέσω ενεργειακών φορέων». Αναλυτικά στη σελ 13

Λειτουργικά κέρδη άνω των 700 εκατ. ευρώ το 2020 και επι-
τάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 
στόχο την υπέρβαση του στόχου των 1000 μεγαβάτ ως το 2024 
που έχει τεθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο ανήγγειλε ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης μιλώντας 
χθες στη γενική συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης, όπως 
μεταδίδει το ΑΠΕ. «Στόχος είναι από 2,5% μερίδιο αγοράς της 

ΔΕΗ στις ΑΠΕ το 2019, να κατέχουμε το 10-20% το 2024. Τον 
περασμένο Δεκέμβριο υποσχεθήκαμε να έχουμε επιπλέον εγκα-
τεστημένη ισχύ άνω του 1 GW έως το 2024, πιστεύουμε όμως 
ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε ακόμα μεγαλύτερη ισχύ καθώς 
έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο έργων πάνω από 6GW, συμπεριλαμ-
βανομένων ορισμένων πολύ ώριμων έργων», ανέφερε συγκε-
κριμένα ο κ. Στάσσης. Αναλυτικά στη σελ  8

Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά στην ιστορία της συνεκτικό 
σχέδιο αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς 
σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, σε αστικές περιοχές αυτή προβλέπεται 
ότι θα είναι η κορυφαία περιβαλλοντική αιτία θανάτων παγκο-
σμίως μέχρι το 2050, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανήρτησε χθες Τετάρτη  προς 
δημόσια διαβούλευση το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμο-
σφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)», προκειμένου να προωθηθεί 
μία σημαντική μεταρρύθμιση όσον αφορά την περιβαλλοντική 

πολιτική της χώρας και την προστασία της δημόσιας υγείας. 
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το ΕΠΕΑΡ περιλαμβάνει πρωτοβουλίες, 
που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν 
από τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τη μείωση των 
εθνικών εκπομπών για τους εξής ρύπους: Διοξείδιο του θείου 
(SO2), οξείδια του αζώτου (NOx), πτητικές οργανικές ενώσεις 
εκτός του μεθανίου (NMVOC), αμμωνία (NH3) και αιωρούμενα 
σωματίδια ΑΣ2,5.  Αναλυτικά στη σελ 10

ΥΠΕΝ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

ΔΕΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ

Οι πρόδρομες εργασίες με τις αποψιλώσεις στην έκταση του 
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού έχουν ξεκινήσει, προκει-
μένου να ακολουθήσουν οι κατεδαφίσεις, ανέφερε ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανα-
σίου, μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρίας. 
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το ΑΠΕ, το Ελ-

ληνικό έχει αρχίσει ήδη έστω και εάν τα πρώτα έργα δεν είναι 
«θορυβώδη», επισημαίνοντας επίσης ότι εδώ και αρκετούς 
μήνες έχουν ξεκινήσει οι μελέτες ώστε να ξεκινήσουν άμεσα 
τα έργα υποδομών. Δεν θα περιμένουμε να γίνει η μεταβίβα-
ση των μετοχών ώστε να ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό για τις 
υποδομές, πρόσθεσε. Αναλυτικά στη σελ  3

LAMDA DEVELOPMENT: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
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Η 7η Μπιενάλε της Αθήνας ECLIPSE, προγραμματισμένη για 
τις 25 Σεπτεμβρίου 2020, έχει σχεδιαστεί ως μια απόπειρα 
αποτύπωσης των φευγαλέων και δυσοίωνων σημείων μιας 
επικείμενης εποχής αγωνίας - μιας σκοτεινής περιόδου κατά 
την οποία οξύνονται φόβοι, προκαταλήψεις και δεισιδαιμο-
νίες. Δυστυχώς, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, αυτό που 
αρχικά επινοήθηκε ως μεταφορά, ως ένας οιωνός, σήμερα 
είναι πραγματικότητα. 
«Υπό τη σκιά της απειλής του θανάτου, η τέχνη επιδιώκει να 
παραμένει επίκαιρη, να θέτει προς συζήτηση τις καθολικές 
ανάγκες για αναστοχασμό και αποφόρτιση, καθώς και να 
προσφέρει εναλλακτικές απαντήσεις τόσο σε υπαρξιακά όσο 
και σε κοινωνικοπολιτικά διλήμματα, αναφέρεται στην  ίδια 
ανακοίνωση. Η ομάδα και οι καλλιτέχνες της 7ης Μπιενάλε 
της Αθήνας συνεχίζουν να συνεργάζονται για την πραγμα-
τοποίηση της AB7: ECLIPSE ώστε να μετουσιώσουν αυτή 
την εμπειρία στη ζωή, τη σκέψη και την καλλιτεχνική μας 
πρακτική. 
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις που αφορούν στην πανδημία, 
δουλεύουμε από απόσταση με στόχο την έναρξη της ECLIPSE 
σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό - εκτός και αν τα 
γεγονότα δεν το επιτρέψουν. H ασφάλεια των καλλιτεχνών 
και των επισκεπτών παραμένει πρώτη μας προτεραιότητα. 
Πολύ περισσότερο από μια έκθεση, μια Μπιενάλε είναι η κα-
ταγραφή μιας εποχής ως στιγμιότυπο. Όσο σκοτεινή ή θολή 
και αν είναι αυτή η εποχή, επαφίεται στους δημιουργούς να 
την αποτυπώσουν και να την αφηγηθούν». 
Πληροφορίες: www.athensbiennale.org

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, για 55η συνεχή χρονιά διοργανώνει 
-από τις 13 έως και τις 17 Ιουλίου 2020- το θερινό σχολείο, το 
οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς και μια μεγάλη προσφορά 
του κέντρου στους προπτυχιακούς φοιτητές και πτυχιούχους 
θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης.
«Φέτος τo Θερινό Σχολείο είναι διαφορετικό, σημειώνεται σε 
ανακοίνωση. Όλες οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν διαδικτυ-
ακά και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουν εξέχοντες επιστήμονες από τον προσωπικό τους 
υπολογιστή μέσα από μία ασφαλή σύνδεση.
Κάθε ημέρα έχει σχεδιαστεί προσεκτικά και θα περιέχει θεμα-

τικές ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες πολλοί εκ των 
οποίων θα συμμετέχουν επίσης και σε διάφορα “Στρογγυλά 
Τραπέζια” που θα πραγματεύονται σημαντικά επίκαιρα θέματα 
στις θεματικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Δημό-
κριτος:.
1.  Επιστήμες Υγείας
2.  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Εφαρμογές
3.  Ενέργεια –Περιβάλλον – Ασφάλεια
4.  Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
5.  Υψηλές Ενέργειες, Πυρηνική Φυσική, Πυρηνική Τεχνολογία 
και Εφαρμογές στο Περιβάλλον, στην Υγεία, στα Υλικά και στην 
Πολιτιστική Κληρονομιά
Επίσης, δεν θα λείπουν οι εικονικές επισκέψεις στις εργαστηρι-
ακές εγκαταστάσεις του κέντρου όπου οι φοιτητές θα έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν διάφορες επιδείξεις ερευ-
νητικών οργάνων και να γνωρίσουν υποδομές στις οποίες δεν 
επιτρέπεται κανονικά η είσοδος».
Πληροφορίες: Σ. Καλοκαιρινού 
(skalokerinou@admin.demokritos.gr).

ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΚΙΑ 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

25 - 30 Σεπτεμβρίου 
2020

Επιστημονική εκδήλωση: «Cities on 
Volcanoes 11»(CoV11)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτηςκ.ά. φορείς

9 - 11 Οκτωβρίου 2020

Διεπιστημονικό συνέδριο: «Διαπλοκές του 
χώρου. Ήθος-κοινωνικές πρακτικές-αρ-
χιτεκτονική»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΠ

1 - 4 Νοεμβρίου 2020

8ο Διεθνές Συνέδριο Μικρο/Νανοεπιστη-
μών και Νανοτεχνολογίας Micro & Nano 
2020-Patras-Greece (8th International 
Conference on Micro/Nanosciences & 
Nanotechnologies)
ΠΑΤΡΑ

Υπό την αιγίδα της Επιστημονικής Εταιρί-
ας MICRO&NANO
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Στην ιδιοκτησία του ΤΜΕΔΕ μεταβιβάζεται το σύνολο των 
μετοχών τής Attica Properties, ύστερα από έγκριση της πρό-
σφατης απόφασης του ΔΣ της Attica Bank, από τη Γενική Συ-
νέλευση των μετόχων της Τράπεζας.
Υπενθυμίζεται, ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της Attica 
Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, κατά τη συνεδρίασή του 
στις 27.05.2020, αποφάσισε, στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδιασμού τής Τράπεζας, την αποεπένδυση της συμμετοχής 
της Τράπεζας στη θυγατρική της Ανώνυμη Εταιρεία, με την 
επωνυμία «Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχεί-
ρισης Ακινήτων», με τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) 
των μετοχών αυτής στο συνδεδεμένο με την Τράπεζα Ν.Π.Ι.Δ. 
με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσί-
ων Έργων».
Αναλυτικότερα, η μεταβίβαση έγινε έναντι προσφερόμενου 
τιμήματος συνολικού ύψους σήμερα € 1,2 εκ (€535 χιλ. + 
τρέχοντα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα) και με βάση έκθεση 
ορκωτού ελεγκτή για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής 

για τους μετόχους της. 
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέ-
δος: 
«Η απόφαση για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών 
της Attica Properties στο ΤΜΕΔΕ ενισχύει σημαντικά τη στρα-
τηγική ανάπτυξη του Ταμείου μας. Με τις πολλαπλές συνέρ-
γειες, που αναπτύσσονται άμεσα, προσφέρεται μία σημαντική 
δυνατότητα για ουσιαστική ενίσχυση των Πιστούχων – Με-
λών του ΤΜΕΔΕ, των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, της πραγματικής οικονομίας της 
χώρας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της απόφασης, προβλέπεται, 
μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη συνεργειών για την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, διεύρυνση της ύλης έργων, αλλά και παρο-
χή ολοκληρωμένων τραπεζικών και συναφών υπηρεσιών 
προς τα Μέλη του Ταμείου.
Με την απόκτηση της Attica Bank Properties, ο Τεχνικός Κό-
σμος διαθέτει πλέον ένα ακόμη εργαλείο, για να αναπτυχθεί 
δυναμικά και να επιτελέσει το δημιουργικό του ρόλο στην 

ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Στο ΤΜΕΔΕ με αξιοπι-
στία και εξωστρέφεια χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον, με στρα-
τηγικές αποφάσεις και συνεργασίες, οι οποίες διαμορφώνουν 
θετικές συνθήκες, προκειμένου ο κλάδος να τεθεί σε οριστική 
τροχιά προόδου. Παράλληλα, ενδυναμώνουμε τη στρατηγι-
κή μας σχέση με την Attica Bank, έτσι ώστε να εμβαθύνουμε 
και να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από τη μεταξύ μας συνερ-
γασία». 
Σημειώνεται, ότι οι κυριότερες συνέργειες που αναπτύσσο-
νται, στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης, αφορούν στη χρήση 
του δικτύου και των προϊόντων της Τράπεζας για την ανάπτυ-
ξη των εργασιών των Πιστούχων – Μελών του Ταμείου.
Πρόσθετα, εμπεδώνεται μία συνεργασία της Attica Properties, 
υπό τη νέα μετοχική της σύνθεση, με την Τράπεζα, στο πλαί-
σιο της αξιοποίησης των επενδυτικών και ιδιόκτητων ακινή-
των της, σε συνδυασμό και με άλλα ακίνητα του Ταμείου και 
τρίτων, που θα ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Οι πρόδρομες εργασίες με τις αποψιλώσεις στην έκταση του 
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού έχουν ξεκινήσει, προκει-
μένου να ακολουθήσουν οι κατεδαφίσεις, ανέφερε ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανα-
σίου, μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρίας. 
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το ΑΠΕ, το Ελ-

ληνικό έχει αρχίσει ήδη έστω και εάν τα πρώτα έργα δεν είναι 
«θορυβώδη», επισημαίνοντας επίσης ότι εδώ και αρκετούς 
μήνες έχουν ξεκινήσει οι μελέτες ώστε να ξεκινήσουν άμεσα 
τα έργα υποδομών. Δεν θα περιμένουμε να γίνει η μεταβίβα-
ση των μετοχών ώστε να ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό για τις 
υποδομές, πρόσθεσε. Ο κ. Αθανασίου τόνισε χαρακτηριστικά: 

είμαστε πανέτοιμοι οικονομικά για τα έργα της επόμενης πε-
νταετίας στο Ελληνικό, όχι μόνο για τον πρώτο χρόνο. 
Στη γενική συνέλευση μίλησε και ο πρόεδρος της εταιρίας, 
Τάσος Γιαννίτσης επισημαίνοντας ότι το έργο αστικής ανά-
πλασης στο Ελληνικό βρίσκεται πλέον στο σημείο εκκίνησης.

Σάρκα και οστά λαμβάνει η βασική μεταρρύθμιση του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κατεύθυνση 
απλοποίησης της αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, που είναι η αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ από τη Βεβαίωση Παραγω-
γού, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προχώρησε την περασμένη 
Δευτέρα στην έκδοση της πρώτης Βεβαίωσης Παραγωγού 
ΑΠΕ, εφαρμόζοντας το νόμο 4685 / 2020 με τον οποίο απλου-
στεύθηκε δραστικά η διαδικασία αδειοδότησης των ανανεώ-
σιμων πηγών. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία μόνο για την 
έκδοση της άδειας παραγωγής διαρκούσε 1,5 - 2 χρόνια ενώ 
η αίτηση για τη βεβαίωση που εκδόθηκε προχθές 22 Ιουνίου, 

υπεβλήθη 18 ημέρες νωρίτερα, στις 2 Ιουνίου. Στόχος του 
ΥΠΕΝ, όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, είναι η μείωση του συνολικού 
διαστήματος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αδειο-
δότησης στα δυο χρόνια, από επτά χρόνια που ήταν-κατά 
μέσο όρο - με το προηγούμενο καθεστώς.
«Το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης έργων ΑΠΕ δείχνει κιό-
λας τα πρώτα δείγματα γραφής του. Ο στόχος του υπουργεί-
ου για άρση των διοικητικών αγκυλώσεων, ταχεία ανάπτυξη 
των ανανεώσιμων πηγών, προσέλκυση επενδύσεων στην 
πράσινη ενέργεια και δημιουργία θέσεων εργασίας περνά 
στο στάδιο της υλοποίησης. Προχωράμε στην εφαρμογή ενός 
σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου για το καλό του 

περιβάλλοντος και της εθνικής οικονομίας», επισημαίνει προς 
το ΑΠΕ η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου. Τονίζει παράλληλα 
πως η απλοποίηση των διαδικασιών δεν σημαίνει έκπτωση 
στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Η βεβαίωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα (υπ. Αριθ. 1/ 2020) 
αφορά την τροποποίηση ορισμένων στοιχείων της επένδυ-
σης σε ανεμογεννήτρια ισχύος 2,9 μεγαβάτ στην Αταλάντη 
Φθιώτιδας και ισχύει για 25 χρόνια.
Η Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, εκδίδεται 
μετά από μια σύντομη και αυτοματοποιημένη διαδικασία 
ελέγχου της σχετικής αίτησης και με μείωση στο ελάχιστο των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών.

ΣΤΟ ΤΜΕΔΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA PROPERTIES
Κ. Μακέδος: «Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, συνέργειες με την Attica Bank και στρατηγική ανάπτυξη του Ταμείου, προς όφελος των μελών του»

LAMDA DEVELOPMENT: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ

ΥΠΕΝ: ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ βΕβΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΕ
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Η διοίκηση της τράπεζας παρουσίασε στην χθεσινή Γενική 
Συνέλευση ένα τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, με στόχο την με-
γέθυνσή της, την πλήρη εξυγίανσή της και την ανάδειξή της σε 
ευέλικτη και ανταγωνιστική τράπεζα
Πραγματοποιήθηκε χθες η εξ αναβολής ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση των μετόχων της Attica Bank, μέσω τηλεδιάσκεψης, για να 
εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2019 και τα 

υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με την παρουσία του 
83,06% των μετόχων της.
H Attica Bank έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο αλλαγών 
, οι οποίες άρχισαν από τον Σεπτέμβριο του 2016, ακολουθεί 
από το τέλος του 2019 μια αναθεωρημένη – λόγω κορωνοϊού 
– στρατηγική, εφαρμόζοντας ένα τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, 
στοχεύοντας στην μεγέθυνσή της , στην πλήρη εξυγίανσή της 

και στην ανάδειξή της σε ευέλικτη και ανταγωνιστική τράπεζα.
Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος της τρά-
πεζας κ. Κώστας Μητρόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. 
Θεόδωρος Πανταλάκης αναφέρθηκαν στη μέχρι τώρα πορεία 
της οικονομίας και της τράπεζας και κυρίως στις προοπτικές που 
διανοίγονται με βάση το τριετές επιχειρηματικό της σχέδιο.

O κ. Μητρόπουλος χαρακτήρισε το 2019 χρονιά θετικών εξελί-
ξεων για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Η 
επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, η ενίσχυση του διαθέσιμου 
εισοδήματος των νοικοκυριών και η αύξηση των επενδύσεων 
των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων δημιούργησαν θετικές 
προοπτικές.
Στη συνέχεια ο κ. Μητρόπουλος αναφέρθηκε στην εφαρμογή της 
στρατηγικής της τράπεζας με τρείς βασικούς στόχους: τον διπλα-
σιασμό του ισολογισμού μέχρι το 2022,την ταχεία απομάκρυνση 
όλων των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και την πλήρη ψηφιο-
ποίηση των λειτουργιών της Τράπεζας.
Ο κ. Μητρόπουλος παρουσίασε τους κύριους στρατηγικούς το-
μείς, στους οποίους θα εστιάσει η τράπεζα, οι οποίοι είναι το περι-
βάλλον, η ενέργεια και οι υποδομές, με έμφαση στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες.
Παράλληλα, επισήμανε ότι οι οργανωτικές αλλαγές και η αναβάθ-
μιση των υποδομών της Τράπεζας, παραμένουν η μέγιστη προ-
τεραιότητα, αφού η Τράπεζα επιθυμεί να καταστεί η πιο «παλιά» 
μοντέρνα τράπεζα στη συνείδηση του συναλλακτικού κοινού.
«Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του κορωνοϊού και σε 
συνέχεια των πρόσφατων μέτρων που ανακοίνωσε η Ελληνική 
Κυβέρνηση, η Τράπεζα επαναπροσδιόρισε τις λειτουργικές δι-
αδικασίες της και προσάρμοσε τον προϋπολογισμό του 2020», 
ανέφερε ο Πρόεδρος της τράπεζας. «Αναμένουμε να υπάρξει 
σταδιακή αποκατάσταση στην αγορά το τρίτο τρίμηνο του 2020 
και ανάκαμψη από εκείνο το σημείο και πέρα. Απέναντι στις νέες 
προοπτικές που θα δημιουργηθούν, μετά το πέρας της κρίσης του 
κορωνοϊού και των μέτρων αντιμετώπισης του, η Attica Bank 

σχεδιάζει να τοποθετηθεί δυναμικά», επεσήμανε ο κ. Μητρόπου-
λος.
«Η Attica Bank παραμένει προσηλωμένη στους πελάτες, τους 
μετόχους και τους εργαζομένους της, τους οποίους θέλω να ευχα-
ριστήσω για την συνεχιζόμενη στήριξή τους. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο προσδοκά ότι η Τράπεζα θα καταφέρει να ανταπεξέλθει 
στις νέες προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί από την κρίση του 
κορωνοϊού, και από τη διαφαινόμενη επιβράδυνση του ρυθμού 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και να παίξει ένα ουσιαστικό 
ρόλο στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των επαγγελ-
ματιών. Σ’ αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, ταχύτητα, ευελιξία, προ-
σαρμοστικότητα και αποτελεσματικότητα αναδεικνύονται ως οι 
νέες μας αξίες» κατέληξε ο Πρόεδρος της Attica Bank.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας κ. 
Θεόδωρος Πανταλάκης αναφέρθηκε αρχικά στον νέο τρόπο 
λειτουργίας που υιοθέτησε η τράπεζα λόγω κορωνοϊού, εφαρ-
μόζοντας τηλε- εργασία σε μεγάλο ποσοστό εργαζομένων και 
διοίκησης, αναβαθμίζοντας τις τεχνολογικές υποδομές της και 
λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά μέτρα διασφάλισης της υγείας 
υπαλλήλων και πελατών της.
Σχετικά με τις εξελίξεις στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα το 2019 ο κ. Πανταλάκης επεσήμανε ότι χαρακτηρίστηκε από 
περιορισμένη λειτουργική κερδοφορία και πιστωτική επέκταση, 
αύξηση καταθέσεων και περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρε-
τούμενων ανοιγμάτων (MEΑ) . Το ακόμη υψηλό απόθεμα των 
ΜΕΑ (ύψους € 67,5 δισ. και 42% ως ποσοστό των συνολικών 
χορηγήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2019), καθώς και η αναβαλ-
λόμενη φορολογική απαίτηση (DTA) συνολικού ύψους € 22 δισ. 
(αντιστοιχεί σε περίπου 81% των συνολικών ιδίων κεφαλαίων 
την 31η Δεκεμβρίου 2019), αποτελούν κύριες προκλήσεις για το 
τραπεζικό σύστημα.
Σχετικά με τις επιδόσεις της Attica Bank ο κ. Πανταλάκης ανέ-
φερε ότι η ρευστότητά της ενισχύθηκε σημαντικά πέρυσι, με τα 
υπόλοιπα καταθέσεων στα 2,6 δις. από 2,3 δις το 2018 αυξη-
μένα κατά 14%, ποσοστό τριπλάσιο της αύξησης καταθέσεων 
συνολικά του κλάδου, το οποίο διαμορφώθηκε σε 4,6%. Οι 
καταθέσεις ιδιωτών με αύξηση 22,4% και η πρόσβαση στη 
διατραπεζική αγορά repo επέφεραν τον μηδενισμό της χρημα-
τοδότησης από τον ELA τον Μάρτιο του 2019.
Κατά τον κ. Πανταλάκη, η συνεχής αύξηση των καταθέσεων και 
η βελτίωση της ρευστότητας αντανακλούν την πλήρη ανάκτη-

ση της εμπιστοσύνης του καταθετικού κοινού στην Attica Bank.
Στη συνέχεια ο κ. Πανταλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι 
η Attica Bank έχει καταγραφεί ως πρωτοπόρος – καινοτόμος 
στο θέμα του πιστωτικού κινδύνου καθώς από τον Σεπτέμβριο 
του 2016, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τελικά τον Αύγου-
στο του 2017 και τον Οκτώβριο του 2018, δύο τιτλοποιήσεις μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €2,032 δισ. Η δομή και 
η τεχνική των συναλλαγών αυτών έχουν αναγνωρισθεί ως ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο από τα αρμόδια τοπικά και υπερεθνι-
κά θεσμικά και εποπτικά όργανα.
Στις 22 Μαρτίου 2020 η τράπεζα προχώρησε στην υπογραφή 
μίας ακόμα συμφωνίας ανάθεσης μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων, ύψους €435 εκατ., με στόχο την καλύτερη διαχείριση και 
εν τέλει μηδενισμό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του 
παρελθόντος.
Σε σχέση με την κερδοφορία του 2019 ο κ. Πανταλάκης επεσή-
μανε ότι η απομόχλευση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, 
επέφερε μείωση εσόδων από τόκους, αλλά η μείωση του λει-
τουργικού κόστους κατά 12% και τα κέρδη από χρηματοοικο-
νομικές πράξεις, αντιστάθμισαν μερικώς τα μειωμένα έσοδα.
Στο σημείο αυτό στάθηκε ιδιαίτερα στην στρατηγικού χαρακτή-
ρα δεκαετή εμπορική συνεργασία της τράπεζας με τον όμιλο 
Interamerican, η οποία θα επιφέρει επιχειρηματικά οφέλη και 
φυσικά αυξημένα έσοδα και για τα δύο μέρη.
Με στόχο την επικέντρωση των δραστηριοτήτων της σε καθα-
ρά τραπεζικές εργασίες, η τράπεζα, όπως τόνισε ο Διευθύνων 
Σύμβουλός της, προχώρησε στην πώληση των περισσότερων 
θυγατρικών της εταιρειών.

Αναλύοντας τη στρατηγική της Attica Bank μέχρι το 2023 ο κ. 
Πανταλάκης ανέφερε ότι συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία:
-Στον διπλασιασμό του ενεργητικού της Τράπεζας μέσω της 
αύξησης των χορηγήσεων, οι οποίες για το 2020 έχουν προϋ-
πολογιστεί σε 336 εκατ. ευρώ
-Στην περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής της βάσης 
-Στην διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων. 
-Στην πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, και 
-Στον ψηφιακό μετασχηματισμό της
Σύμφωνα με τον κ. Πανταλάκη, οι ευνοϊκές συνθήκες ρευστό-
τητας και η σημαντική και στοχευμένη ανάπτυξη των νέων 
χρηματοδοτήσεων, σε συνδυασμό με την συγκρατημένη δια-
χείριση της βάσης κόστους, θα οδηγήσουν σε ισχυρή απόδοση 
κεφαλαίων για τους μετόχους.
Τέλος ο κ. Πανταλάκης επεσήμανε με έμφαση ότι «η Διοίκηση 
της Τράπεζας και εγώ προσωπικά υπηρετώντας τον τραπεζικό 
κλάδο της χώρας από ανώτατες θέσεις και για σειρά ετών, θεω-
ρούμε ότι μέσα από κάθε κρίση γεννιούνται ευκαιρίες. Δέσμευ-
ση της Διοίκησης και των εργαζομένων της Attica Bank είναι η 
επόμενη μέρα από την επέλαση της πανδημίας του κορωνοϊού 
να βρει μια ευέλικτη, αυθύπαρκτη και ανταγωνιστική Τράπεζα, 
που θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελ-
ληνικής οικονομίας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ψηφιακές 
υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα, με γνώμονα το όφελος 
των πελατών, των μετοχών της και της ελληνικής κοινωνίας εν 
γένει».

ATTICA BANK: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2023

Κ. Μητρόπουλος: σταδιακή αποκατάσταση στην αγορά το τρίτο τρίμηνο του 2020 και στη συνέχεια ανάκαμψη

Θ. Πανταλάκης: Πλήρης η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταθετών
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Στα 641,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε κατά τους πρώτους 
πέντε μήνες του 2020 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 
Ομίλου ΤΙΤΑΝ χαμηλότερος κατά 2,1% μετά την αύξηση της 
τάξης του 6,1% που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 
έτους και την επιβράδυνση που ακολούθησε τον Απρίλιο 
και τον Μάιο, οπότε και κορυφώθηκε η κρίση του κορωνο-
ϊού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι συνέπειες της πανδη-
μίας στον όμιλο ήταν λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με 
τις αρχικές εκτιμήσεις. Η συνεχιζόμενη λειτουργία του κα-
τασκευαστικού κλάδου κρίθηκε αναγκαία στις περισσότερες 
αγορές και όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου σε όλες 
τις χώρες όπου δραστηριοποιείται συνέχισαν να λειτουρ-
γούν, προσαρμόζοντας την παραγωγή τους στα επίπεδα 
της ζήτησης.  
Η λειτουργική κερδοφορία από τον Ιανουάριο έως και τον 
Μάιο βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 2019 και τα λειτουρ-
γικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 5,5% φθάνοντας τα 
97,3 εκατ. ευρώ χάρη στη μείωση των δαπανών, κυρίως 

λόγω του χαμηλότερου κόστους των καυσίμων. 
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαΐου 2020 δι-
αμορφώθηκε στα 866 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 30 εκατ. 
ευρώ σε σύγκριση με τα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2019. 
Οι υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (19 
εκατ. ευρώ εφέτος έναντι 9 εκατ. ευρώ το 2019) ωφελήθη-
καν από τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και τις 
μειωμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες. Στις 31 Μαΐου ο Όμιλος 
διέθετε ισχυρή ταμειακή ρευστότητα άνω των 400 εκατ. 
ευρώ, συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και διαθέσιμες 
δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφα-
λαίου ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους 
που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας στις 
14 Μαΐου 2020. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 7 
Ιουλίου 2020. 
Σημειώνεται ότι στην ελληνική αγορά το πρώτο τρίμηνο 
του 2020 διαμορφώθηκε μία θετική αναπτυξιακή δυναμική 
χάρη στα δημόσια έργα και τις αυξημένες ιδιωτικές επενδύ-

σεις, ενώ οι εξαγωγές τσιμέντου παρέμειναν σε παρόμοια 
επίπεδα με εκείνα του 2019. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 
κατά 2,4%. Τον Απρίλιο οι εγχώριες πωλήσεις επλήγησαν 
εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. 
Επιπλέον, οι περισσότεροι εξαγωγικοί προορισμοί ανέστει-
λαν τις παραγγελίες τσιμέντου εξαιτίας των κατά τόπους 
περιοριστικών μέτρων. Μετά από έναν υποτονικό Απρίλιο η 
ανάκαμψη της ζήτησης στον εγχώριο κατασκευαστικό κλά-
δο, καθώς και στις εξαγωγές, ώθησε τις επιδόσεις του Μαΐου 
σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα του προηγούμενου έτους. Ο 
συνολικός κύκλος εργασιών για την περιοχή της Ελλάδας 
και της Δυτικής Ευρώπης τους πρώτους πέντε μήνες του 
2020 μειώθηκε κατά 11,4%, φθάνοντας στα 92,1 εκατ. 
ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν 
στα 3,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το ποσό των 6,1 εκατ. 
ευρώ που είχε καταγραφεί τους πρώτους πέντε μήνες του 
2019, λόγω της μειωμένης παραγωγής τον φετινό Απρίλιο 
και Μάιο.

«Ο μετασχηματισμός είναι στο DNA μας. Πιστεύουμε και 
επενδύουμε στη συνεχή αλλαγή ως το μέσο για να ξεπερ-
νάμε κάθε ανατροπή και πρόκληση, και για να χτίσουμε 
τον ψηφιακό ΟΤΕ της επόμενης δεκαετίας» τόνισε ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης 
Τσαμάζ, στο πλαίσιο της χθεινής γενικής συνέλευσης των 
μετόχων της εταιρείας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Στο μήνυμά του προς τους μετόχους, ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, 
έκανε ένα σύντομο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, 
αλλά και της δεκαετίας 2010-2019. «Όσα πετύχαμε το 2019, 
είναι το επιστέγασμα μίας δεκαετίας μετασχηματισμού για 
τον ΟΤΕ, ο οποίος εξελίχθηκε από πρώην κρατικό μονοπώ-
λιο, σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας υψηλής απόδο-
σης. Μια εταιρεία, που υιοθέτησε από νωρίς την ψηφιακο-
ποίηση, για να προσφέρει στους πελάτες της εξυπηρέτηση 
υψηλού επιπέδου, και για να ενισχύσει την αποδοτικότητά 
της», είπε μεταξύ άλλων.   
Ο κ. Τσαμάζ παρουσίασε στους μετόχους και την πολύπλευ-
ρη προσφορά του ομίλου κατά την πανδημία, στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, τη χώρα, τους πελάτες και την κοινωνία 
στο σύνολό της, ενώ ευχαρίστησε θερμά τους ανθρώπους 
του Ομίλου ΟΤΕ, τόσο για την πορεία της εταιρείας το 2019, 

όσο και για την συνεισφορά τους κατά τη δύσκολη περίο-
δο του κορωνοϊού. Αναλύοντας τα πλάνα του για το μέλ-
λον του ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ ανέφερε «Έχουμε ένα ξεκάθαρο 
όραμα για την επόμενη δεκαετία, να μετατρέψουμε τον ΟΤΕ 
στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο του μέλλοντος. Και έχουμε 
ξεκάθαρη στρατηγική για να το πετύχουμε. Οι πελάτες είναι 
ο πρώτος πυλώνας της στρατηγικής μας. Επιδιώκουμε να 
αναπτύσσουμε και να διαθέτουμε προϊόντα και υπηρεσίες 
που ικανοποιούν τις ψηφιακές τους ανάγκες, για το σήμε-
ρα και το αύριο, ενώ παράλληλα ψηφιοποιούμε και όλα 
τα σημεία επαφής μαζί τους. Οι υποδομές είναι ο δεύτερος 
πυλώνας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να δημιουρ-
γούμε τα δίκτυα που θα κάνουν τις τηλεπικοινωνίες ολοένα 
και πιο γρήγορες, απρόσκοπτες και αξιόπιστες και θα φέρ-
νουν στους πελάτες μας το περιεχόμενο που επιθυμούν. Τα 
δίκτυα Fiber to the Home και 5G είναι ζωτικής σημασίας και 
πρώτης προτεραιότητας σε αυτή την κατεύθυνση. Ο τρίτος 
και τελευταίος πυλώνας, είναι οι λειτουργίες. Ερευνούμε 
σχολαστικά κάθε πτυχή του οργανισμού, ώστε να δούμε 
πώς μπορούμε να λειτουργούμε καλύτερα, γρηγορότερα 
και αποδοτικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζουμε να 
μετασχηματίσουμε τις βασικές λειτουργίες που έρχονται σε 

επαφή με τον πελάτη - τεχνικούς πεδίου, εξυπηρέτηση πε-
λατών και καταστήματα λιανικής - σε ξεχωριστές, ιδιόκτητες 
εταιρείες, εντός της οικογένειας του Ομίλου ΟΤΕ. Θα έχουν 
την αυτονομία και την ευελιξία που χρειάζονται για να ενι-
σχύσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους, αλλά και για 
να αναζητήσουν νέες πηγές εσόδων».   
Ο πρόεδρος του ΟΤΕ, κατέληξε λέγοντας πως «το νέο ταξί-
δι που ξεκινάμε για να φτιάξουμε τον ΟΤΕ του μέλλοντος, 
έχει στο επίκεντρό του τους πελάτες, τους εργαζόμενους 
και τους συνεργάτες μας. Είναι, επίσης, θεμελιώδες για τη 
μετάβαση της Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή, αλλά και για 
την ανάκαμψη από την οικονομική κρίση της προηγούμε-
νης δεκαετίας. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρόθυμος να συνεισφέρει 
ενεργά με αίσθημα ευθύνης και εθνική υπερηφάνεια στο τε-
χνολογικό σκέλος αυτής της ανάκαμψης και στο νέο όραμα 
για την Ελλάδα». 
Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,55 
ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος 
θα είναι η Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ημερομηνία προσδιο-
ρισμού δικαιούχων (record date) θα είναι η Παρασκευή 10 
Ιουλίου 2020. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερί-
σματος θα είναι η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020. 

ΣΤΑ 641,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΤΑΝ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 0,55 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ, ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ
«Ο μετασχηματισμός είναι στο DNA μας» δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ
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Με ευρεία πλειοψηφία, υπερψηφίσθηκε επί της Αρχής 
στην ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για το «Πλαί-
σιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρη-
ματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» του υπουργεί-
ου Οικονομικών.
Το νομοσχέδιο –σύμφωνα με το ΑΠΕ- υπερψηφίσθηκε 
από τη ΝΔ, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, ενώ το καταψήφισαν 
το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ 25. Η συζήτηση και 
ψήφιση του νομοσχεδίου επί των άρθρων, των τροπολο-
γιών και του συνόλου, θα διεξαχθεί στην ολομέλεια την 
ερχόμενη Τρίτη.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώ-
ντας στο θέμα του καθορισμού του ύψους του επιτοκίου 
των μικροχρηματοδοτήσεων και εάν αυτό θα έπρεπε να 
το καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο, απάντησε 
πως «θα εμείνουμε στην θέση μας να μην υπάρχει όριο, 
αλλά θα προστεθεί μια πρόταση στο νομοσχέδιο που θα 
αναφέρει πως «με απόφαση του υπουργού Οικονομικών 
μπορεί να ορίζεται ανώτατο όριο επιτοκίου μικροχρημα-
τοδότησης ανά πάσα χρονική στιγμή». O κ. Σταϊκούρας 
εξήγησε πως, εάν εξαρχής καθοριστεί το επιτόκιο από το 
υπουργείο, τότε όλες οι εταιρείες θα κινηθούν στο ανώτα-
το ύψος του δυνητικού ορίου που θα τεθεί. Εμείς είπε, θα 
παρακολουθήσουμε την αγορά των μικροπιστώσεων σε 
αυτόν τον τομέα και «δεν θα περιμένουμε το ένα έτος για 
να δούμε πώς θα λειτουργήσει η αγορά – και εάν χρεια-
στεί θα επέμβουμε».
Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός, προχώ-
ρησε επίσης σε μια σειρά από νομοθετικές βελτιώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Επιστημονικής Υπη-
ρεσίας της Βουλής, ενώ αναφορικά με τον καθορισμό 
πλαφόν επιτοκίου για τις μικροπιστώσεις, ο υφυπουργός 
επισήμανε πως πρόκειται για ένα δυσχερές θέμα, καθώς 
κάτι τέτοιο δεν μπορεί και δεν υπάρχει πουθενά σχεδόν 
στην Ευρώπη. 
Ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, 
αναφερόμενος στις φορολογικές διατάξεις του νομοσχε-
δίου, τόνισε πως «η κυβέρνηση ξεκίνησε τη θητεία της 
μειώνοντας τον ΕΝΦΙΑ, ακολούθησαν και άλλες μειώσεις 
φόρων. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Όπου προκύπτει δημο-
σιονομικός χώρος θα αξιοποιείται στην κατεύθυνση μείω-
σης των φόρων. Αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης της 
Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη».
Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου, ο κ. Βεσυρόπουλος είπε 
πως θεσπίζονται και δίνονται λύσεις «στο πρόβλημα με τα 
αναδρομικά ποσά συντάξεων για τα οποία οι συνταξιού-
χοι κλήθηκαν να πληρώσουν φόρο, αποκαθιστώντας μια 
άνιση και άδικη αντιμετώπιση. Παρέχεται στη φορολογική 

διοίκηση η δυνατότητα να προβεί σε διορθωτική παρέμ-
βαση, με βάση τα στοιχεία που θα προσκομιστούν στις 
αρμόδιες ΔΟΥ, για να διασφαλιστεί η φορολόγηση των 
σχετικών ποσών στις χρήσεις στις οποίες πράγματι ανάγο-
νται, και όχι συνολικά στο έτος στο οποίο εισπράχθηκαν. 
Προβλέπεται επίσης ότι δεν θα επιβληθούν πρόστιμα, ενώ 
μειώνονται σημαντικά οι επιβαλλόμενες προσαυξήσεις 
στους συνταξιούχους που έλαβαν καθυστερημένα την 
πρώτη τους σύνταξη, χωρίς χρονοβόρες ελεγκτικές διαδι-
κασίες. Παράλληλα θεσπίζεται, η δυνατότητα πληρωμής 
των τελών κυκλοφορίας αναλογικά, σε μηνιαία πλέον 
βάση, και χωρίς ποινή ως κίνητρο για τους πολίτες που 
θα προβούν σε άρση της ακινησίας των οχημάτων τους. 
Τα αγροτεμάχια απαλλάσσονται από τον συμπληρωματι-
κό ΕΝΦΙΑ και για το 2020. Επίσης επεκτείνεται και για τον 
μήνα Ιούνιο 2020 η έκπτωση ποσοστού 25% στις εμπρό-
θεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών, 
και στις δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 
καταβολής, που τελούν σε αναστολή είσπραξης και παρά-
ταση καταβολής, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών». 
Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης, 
που ως αντιπρόεδρος της προηγούμενης κυβέρνησης 
είχε επεξεργαστεί το «παράλληλο τραπεζικό» σύστημα 
στο οποίο εντάσσεται και ο θεσμός των μικροπιστώσε-
ων, σημείωσε πως αυτό το εργαλείο έρχεται να καλύψει 
ένα πραγματικό κενό στο χρηματοδοτικό μας σύστημα. 
Τόνισε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πολλά κανάλια 
να για να βρουν χρηματοδότες, αλλά όχι και οι μικρές 
επιχειρήσεις, ο επαγγελματίας και αγρότης Το εάν όμως 
αυτό το εργαλείο λειτουργήσει σωστά ή όχι, αυτό είπε, θα 
είναι ένας αγώνας που η έκβασή του θα εξαρτηθεί από τα 
πρώτα του βήματα, γι’ αυτό και χρειάζεται «να υπάρξουν 
απλές και σωστές διαδικασίες, διαφάνεια, αποτροπή διά 
ροπάλου πελατειακών λογικών». 
Ο θεσμός αυτός, τόνισε ο κ. Δραγασάκης, δεν πιστεύω 
ότι είναι πανάκεια, αλλά θα καλύψει ένα μέρος του χρη-
ματοδοτικού κενού που υπάρχει και θα είναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη».
Σχετικά με τον ρόλο του κράτους, ο Γιάννης Δραγασάκης 
τόνισε πως «δεν θα πρέπει είναι ένας απόμακρος θεατής, 
με ένα ρόλο απλά εποπτικό, αλλά θα είναι ένας παράγων 
της αγοράς». 
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, υποστήριξε πως «η ανάγκη για κάποιο πα-
ράλληλο σύστημα, κάποιο εναλλακτικό σύστημα εκτός 
των συστηματικών τραπεζών, βγαίνει μέσα από μια πολύ 
ορθόδοξη οικονομική θεωρία». Ανέφερε πως το κόμμα 
του είναι επιφυλακτικό σχετικά με το άρθρο 6 του νομο-

σχεδίου για τον τρόπο επιτήρησης των μετόχων και των 
διοικητικών συμβουλίων των νέων αυτών εταιρειών 
παροχής μικροπιστώσεων. Υποστήριξε δε, πως αυτή είναι 
μια κατάλληλη στιγμή, όπου ίσως θα πρέπει να δούμε τον 
τρόπο συνολικά της λειτουργίας του τραπεζικού μας συ-
στήματος και το εάν μπορούν τελικά ή όχι οι τράπεζες να 
αυτορυθμίζονται - και πόσο αποτελεσματικά η εμπειρία 
μας έδειξε ότι μπορούν να το κάνουν αυτό.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας 
Λοβέρδος, ανέφερε πως οι μικροχρηματοδοτήσεις είναι 
ένα μέσο βοήθειας στην αγορά με αμεσότητα και μέσο 
αποφυγής της τοκογλυφίας. Η διαμόρφωση όμως του 
επιτοκίου, επισήμανε είναι καθοριστικός παράγοντας για 
την επιτυχία του θεσμού.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθα-
νασόπουλος ανέφερε ότι «ως ΚΚΕ λέμε όχι: Δεν είναι κατ’ 
ανάγκη κακό οι μικροχρηματοδοτήσεις, αλλά το ερώτημα 
είναι τι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με την πρωτοβου-
λία την οποία παίρνετε. Τα προβλήματα που έχουν οι 
αυτοαπασχολούμενοι και οι βιοτέχνες, οι επαγγελματίες, 
οι έμποροι, η φτωχομεσαία αγροτιά, σε αυτά τα προβλή-
ματα μπορείτε εσείς να απαντήσετε με αυτό το εργαλείο 
χρηματοδότησης; Τα προβλήματά τους δημιουργούνται 
από τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές και της Ε.Ε. που 
επιδεινώνουν τη θέση των ατομικών επιχειρήσεων, των 
αυτοαπασχολούμενων, των επαγγελματιών και των 
εμπόρων, γι αυτό ακριβώς τον λόγο το ΚΚΕ λέει ‘όχι’ στο 
νομοσχέδιο» ανέφερε ο βουλευτής.
Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΜέΡΑ 25 Σοφία 
Σακοράφα, είπε στην ομιλία της ότι «ο καπιταλισμός σαν 
οικονομικό σύστημα έχει την ικανότητα του χαμαιλέοντα. 
Μπορεί να προσαρμόζεται, να μεταλλάσσεται και να οι-
κειοποιείται κάθε διαθέσιμο εργαλείο και μέθοδο, προκει-
μένου να διαιωνίζεται για τη μεγιστοποίηση του κέρδους 
του κεφαλαίου». Σήμερα είπε, «που οι ελληνικές τράπεζες 
είναι ουσιαστικά πτωχευμένες, έρχεστε να θεσμοθετήσετε 
ένα σύστημα μικροπιστώσεων, δίνοντας απλά ένα νέο πε-
δίο δράσης και κερδοφορίας στο παρασιτικό κεφάλαιο». 
Παραδίδετε, είπε «τους χειμαζόμενους επαγγελματίες της 
χώρας, που έχουν αποκλειστεί από τη δυνατότητα χρη-
ματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, σαν βορά στο 
παρασιτικό κεφάλαιο, για να κερδοσκοπήσουν ανεξέλε-
γκτα σαν κοινοί τοκογλύφοι, στην πλάτη όλων αυτών που 
υφίστανται τις συνέπειες της ίδιας της πολιτικής σας. Μην 
προσπαθείτε να κρύψετε την αλήθεια ή να την ωραιοποι-
ήσετε με μεγάλα λόγια και ψεύτικα επιχειρήματα, γιατί 
είναι μάταιο».

βΟΥΛΗ: ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
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Από τις 25 Ιουνίου 2020 έως και τις 3 Ιουλίου 2020, δύναται 
να υποβληθεί αρχική «δήλωση αναστολής συμβάσεων εργα-
σίας-παρατάσεις/οριστικές διακοπές» εργαζομένων για τον 
Μάιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, προβλέπονται τα εξής:
- Δύναται να υποβληθεί ορθή επανάληψη για τη «δήλωση 
αναστολής συμβάσεων εργασίας-παρατάσεις/οριστικές δια-
κοπές» για τον Μάιο, από τις 25/6/2020 έως και τις 3/7/2020, 
για τις ακόλουθες και μόνο περιπτώσεις:
α. διορθώσεις στο πεδίο «ημ/νία παράτασης/οριστικής διακο-
πής» για δήλωση μεταγενέστερων ημερομηνιών από τις ήδη 
δηλωθείσες,
β. μεταβολές τιμών από «ΝΑΙ» σε «ΟΧΙ» στο πεδίο «πληρωμή 

από εργοδότη»,
γ. τροποποίηση στοιχείων μισθωμάτων για τον Μάιο.
- Δύναται να υποβληθεί ορθή επανάληψη του εντύπου «αίτη-
ση/δήλωση ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»», μέχρι 
και τις 30/6/2020, για την τροποποίηση της ημερομηνίας 
ένταξης των εργαζομένων στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
αναδρομικά από τις 15/6/2020.
- Η υποβολή του εντύπου «δήλωση αναστολής συμβάσεων 
εργασίας-παρατάσεις/οριστικές διακοπές» για τον Ιούνιο για 
τις επιχειρήσεις που δύνανται να αναστείλουν τις συμβάσεις 
εργασίας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, θα πραγματοποιηθεί από τις 7/7/2020 έως και τις 
31/7/2020. Η πληρωμή των εργαζομένων, που είναι δικαι-
ούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, θα πραγματοποιείται 

σταδιακά και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους 
δικαιούχους ειδικών κατηγοριών, όπως αυτές προβλέπονται 
στην αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ. αριθμ. οικ. 18657/370/15-5-2020 (1863 Β’) όμοιά της, 
παρατείνεται έως και τις 30/6/2020. Η καταβολή της αποζη-
μίωσης ειδικού σκοπού των ειδικών κατηγοριών θα πραγμα-
τοποιείται, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στο 
άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ διασταυρώσεων και ελέγχων με 
τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλλουν 
αποζημιώσεις, λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνι-
σης του κορωνοϊού COVID-19.

Επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ δρομολογεί στα επόμενα 
τρία χρόνια η Leroy Merlin με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση 
της θέσης της στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία, όπως αναφέ-
ρει το ΑΠΕ, εγκαινίασε χθες το νέο της κατάστημα, το έβδομο 
στην Ελλάδα, συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ., στη Λεωφό-
ρο Κηφισού. Το συγκεκριμένο κατάστημα αποτελεί επένδυση 
ύψους 5 εκατ. ευρώ και δημιουργεί 150 θέσεις εργασίας. 
Στα εγκαίνια του νέου καταστήματος παρευρέθη ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. Σε σύντομο 
χαιρετισμό του ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ χαρμόσυ-
νο νέο καθώς μέσα στην κρίση της πανδημίας, οι επενδύσεις 
στη χώρα δεν σταματούν αλλά συνεχίζονται. Όπως τόνισε 
ο κ. Γεωργιάδης, «η ελληνική οικονομία δείχνει να αντιδρά 
και να προχωρά και είμαστε αισιόδοξοι ότι όταν όλη αυτή η 
περιπέτεια με τον κορωνοϊό θα έχει φύγει, θα είμαστε έτοιμοι 
να πάμε πολύ καλύτερα». Εξέφρασε επίσης, την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι μια κορυφαία αλυσίδα παγκοσμίως 
συνεχίζει τις επενδύσεις στη χώρα μας δημιουργώντας νέες 
θέσεις εργασίας.   
Ο Γάλλος Πρέσβης Patrick Maisonnave ανέφερε ότι «τα σημε-
ρινά εγκαίνια αποτελούν απόδειξη δυναμικότητας, μαχητικού 
πνεύματος και προθυμίας για να ξεπεραστεί κάθε δυσκολία 
και να ατενίσουμε το μέλλον με ελπίδα. Είμαι ευγνώμων στην 
Leroy Merlin και τους εργαζόμενούς της, που κατέστησαν δυ-

νατό να είμαστε σήμερα όλοι εδώ». 
Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης ανέφερε «θέλω 
να ευχηθώ καλές δουλειές και να τονίσω πως υποστηρίζω 
αυτές τις προσπάθειες στις οποίες το σωστό επιχειρείν πρω-
ταγωνιστεί, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και διευκο-
λύνοντας τους καταναλωτές. Η LEROY MERLIN έχει αποδείξει 
έμπρακτα ότι τα καταφέρνει». Από την πλευρά του, ο Olivier 
Arduin, Γενικός Διευθυντής της Leroy Merlin Ελλάδας και 
Κύπρου δήλωσε: «Λειτουργώντας ήδη 6 φυσικά καταστή-
ματα στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο καθώς και ένα ιδιαίτερα 
επιτυχημένο ηλεκτρονικό κατάστημα, συνεχίζουμε το όραμά 
μας με το νέο μας κατάστημα, εδώ στον Κηφισό. Αυτό το 
κατάστημα έχει για εμάς πολύ μεγάλη αξία, γιατί δημιουρ-
γήθηκε υπό τις δυσκολότερες συνθήκες λόγω κορωνοϊού. 
Και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε με το κόψιμο της 
σημερινής κορδέλας είναι ότι είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε 
να προσφέρουμε στην αγορά, στους καταναλωτές και στην 
οικονομία της Ελλάδας, παρ’ όλες τις αντιξοότητες και ταυτό-
χρονα να υποσχεθούμε αξέχαστες αγοραστικές εμπειρίες στο 
νέο μας κατάστημα». Επίσης, δήλωσε ικανοποιημένος για τις 
μέχρι στιγμής επιδόσεις της εταιρείας και προέβλεψε ότι, παρά 
τις επιπτώσεις της πανδημίας, οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν 
στα επίπεδα του 2019, ήτοι 158 εκατ. ευρώ. 
Το νέο κατάστημα Leroy Merlin στον Κηφισό θα προσφέρει 

ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε κατασκευή, ανακαίνιση και 
βελτίωση οποιουδήποτε χώρου ιδιώτη και επαγγελματία με 
χιλιάδες προϊόντα, από οικοδομικά υλικά και ολοκληρωμένες 
λύσεις για την κουζίνα και το μπάνιο, μέχρι είδη κήπου και δι-
ακόσμησης, καθώς και μία σειρά από νέες υπηρεσίες ενισχύ-
οντας έτσι την εμπειρία των πελατών, ενώ διαθέτει 500 θέσεις 
δωρεάν parking. Σημειώνεται ότι με αφορμή το άνοιγμα του 
νέου καταστήματος η Leroy Merlin προσθέτει νέες υπηρεσίες 
στη λίστα παροχών της όπως: Services center, designlab και 
εργαστήριο για κοπή κλειδιών, ευέλικτες πληρωμές με ένα 
ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ειδικές προσφορές και 
υπηρεσίες για επαγγελματίες και τεχνίτες, όπως δυνατότητα 
παράδοσης εντός 24 ωρών ανεξαρτήτως μεγέθους καθώς και 
αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης τεχνιτών, 
drive through οικοδομικών υλικών από τις 7:00 π.μ. - 21:00 
μ.μ. και ειδικές τιμές για μέλη του Leroy Merlin club. Επιπλέ-
ον, μετά από την επιτυχημένη πορεία του HomistasLab στο 
κατάστημα της B. Σοφίας, η εταιρεία θα λανσάρει το δεύτερο 
Lab στην Ελλάδα, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τα 
μέλη της Leroy Merlin όπου θα μπορούν να δημιουργήσουν 
τη δική τους κατασκευή, να δοκιμάζουν εργαλεία και λύσεις 
αλλά και να παρακολουθούν σεμινάρια από εξειδικευμένους 
τεχνικούς και ειδικούς του Ηome Ιmprovement. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟβΟΛΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 
Σχετικά με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας και διορθώσεις

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ LEROY MERLIN ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
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Λειτουργικά κέρδη άνω των 700 εκατ. ευρώ το 2020 και επι-
τάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 
στόχο την υπέρβαση του στόχου των 1000 μεγαβάτ ως το 2024 
που έχει τεθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο ανήγγειλε ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης μιλώντας 
χθες στη γενική συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης, όπως 
μεταδίδει το ΑΠΕ. 
«Στόχος είναι από 2,5% μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στις ΑΠΕ το 
2019, να κατέχουμε το 10-20% το 2024. Τον περασμένο Δε-
κέμβριο υποσχεθήκαμε να έχουμε επιπλέον εγκατεστημένη ισχύ 
άνω του 1 GW έως το 2024, πιστεύουμε όμως ότι μπορούμε 
να υλοποιήσουμε ακόμα μεγαλύτερη ισχύ καθώς έχουμε ένα 
χαρτοφυλάκιο έργων πάνω από 6GW, συμπεριλαμβανομένων 
ορισμένων πολύ ώριμων έργων», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. 
Στάσσης. 
Ήδη οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, από 5% του συνόλου των επενδύ-

σεων της επιχείρησης για το 2019, εφέτος θα ανέλθει στο 25%. 
«Ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από την προώθηση του 
αναπτυξιακού πλάνου μας για τις ΑΠΕ μέσω της θυγατρικής 
εταιρείας μας, ΔΕΗ Ανανεώσιμες», τόνισε ο επικεφαλής της ΔΕΗ 
και πρόσθεσε: 
«Έχουμε 160 MW σε λειτουργία, 100 MW υπό κατασκευή τα 
οποία αναμένονται να τεθούν σε λειτουργία εντός ενός έτους, 
280 MW για τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει μέσω δημο-
πρασιών τιμή κοντά στα 49 ευρώ/MWh, μία από τις υψηλό-
τερες τιμές στην Ευρώπη και 120 MW ώριμο χαρτοφυλάκιο σε 
στάδιο προετοιμασίας προσφορών. Συνεπώς εκτιμούμε ότι θα 
προσθέσουμε στην ισχύ μας 650MW ΑΠΕ τους επόμενους 18-
36 μήνες. Κάνοντας τις σωστές επιλογές, η εικόνα της εταιρείας 
θα αλλάξει ριζικά στο μέλλον επιτυγχάνοντας μέχρι το 2024 λει-
τουργική κερδοφορία μεγαλύτερη του 1 δισ. ευρώ, μειώνοντας 
το προσωπικό μας στους 11.500 εργαζόμενους και αυξάνοντας 

την ισχύ των ΑΠΕ πάνω από 1 GW». 
Ο κ. Στάσσης τόνισε ακόμη ότι: 
- Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, από 20 εκατ. τόνους το 
2019 θα μειωθούν σε περίπου 5 εκατ. τόνους το 2024.
- Οι επενδύσεις στα δίκτυα αυξάνονται (από 23% το 2019 σε 
30% το 2020) με στόχο την εισαγωγή εργαλείων όπως έξυπνοι 
μετρητές, αυτόματοι διακόπτες, συστήματα Γεωγραφικών Πλη-
ροφοριών κ.α.
-Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, 
το ποσοστό της ΔΕΗ στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στο 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα έχει μειωθεί περαιτέρω σε 66,3% τον 
Μάιο.
-Το νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας απαιτεί στόχευση στην «πράσινη ενέργεια», ενίσχυση 
της λειτουργικής αποδοτικότητας, και τοποθέτηση του πελάτη 
στο κέντρο του ενδιαφέροντος.

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να ολοκληρωθεί 
η σιδηροδρομική επιδομή στη βασική γραμμή του Μετρό 
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον στόχο που έχει τεθεί από την 
«Αττικό Μετρό ΑΕ», όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας, Νίκος Κουρέτας, στη διάρκεια επίσκεψης του 
γενικού γραμματέα Υποδομών, Γεώργιου Καραγιάννη, σε ερ-
γοτάξια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επίσκεψη του κ.Καρα-
γιάννη, ο οποίος συνοδευόταν από τον πρόεδρο της εταιρείας, 
Νίκο Ταχιάο και τον κ.Κουρέτα, άρχισε από τον Σταθμό Βενι-
ζέλου, όπου τα έργα του Μετρό έφεραν στο φως σημαντικές 
αρχαιότητες, για τις οποίες αποφασίστηκε η προσωρινή από-

σπαση και επανατοποθέτησή τους στον χώρο. Εκεί, ο γενικός 
γραμματέας ενημερώθηκε από τον προϊστάμενο της Εφορεί-
ας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Κανονίδη, για 
τις υπό εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης της προστατευτικής 
επίχωσης που καλύπτει τις αρχαιότητες, ώστε να προχωρήσει 
το επόμενο στάδιο.
Στη συνέχεια ο κ.Καραγιάννης μετέβη στον υπό κατασκευή 
Σταθμό Αγίας Σοφίας και στο επίπεδο της αποβάθρας επιβι-
βάστηκε σε ειδικό βαγονέτο του Μετρό, προκειμένου να επι-
θεωρήσει την εξέλιξη των εργασιών στις σήραγγες και το έργο 
της σιδηροδρομικής επιδομής στους σταθμούς Σιντριβάνι/

Έκθεση, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλείδη, Φλέμινγκ και Ανά-
ληψη. «Σήμερα επισκέφθηκα τους υπό κατασκευή σταθμούς 
του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου οι εργασίες εξελίσσονται σε 
ικανοποιητικούς ρυθμούς και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμ-
μα που έχουμε θέσει» επισήμανε ο κ.Καραγιάννης μετά την 
ολοκλήρωση της επιθεώρησης και δήλωσε ικανοποιημένος 
από την εξέλιξη των εργασιών. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί το έργο του Μετρό Θεσ-
σαλονίκης αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2023.

Στη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία 
όλες, ανεξαιρέτως, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
καταχωρούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 
προσπάθειά τους να χρηματοδοτηθούν από τα χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα προχωράει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κων-
σταντίνος Μίχαλος επεσήμανε, όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, ότι η πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία του 
ΕΒΕΑ αποσκοπεί στην καταγραφή όλων των ζητημάτων 
που προκύπτουν στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

από τις τράπεζες, καθώς τα επιμελητήρια έχουν γίνει απο-
δέκτες τεράστιου αριθμού παραπόνων ότι οι τράπεζες δεν 
παρέχουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι 
οι τελευταίες πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από 
την κυβέρνηση για την ένταξη στα χρηματοδοτικά εργαλεία 
που παρέχουν ρευστότητα και μάλιστα με εγγυήσεις του ελ-
ληνικού Δημοσίου.
Η επιμελητηριακή κοινότητα, για τα προβλήματα αυτά έχει 
ήδη ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση και τους συναρ-
μόδιους υπουργούς, ζητώντας την παρέμβασή τους προκει-
μένου οι τράπεζες να προχωρήσουν σε χρηματοδοτήσεις και 
επιχορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια 

που έχουν τεθεί. 
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://daneia.acci.gr 
που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ www.acci.gr 
όλες οι επιχειρήσεις πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να γνω-
στοποιούν προβλήματα ή καθυστερήσεις που θεωρούν ότι 
δεν οφείλονται σε δική τους έλλειψη και κάλυψη των ελάχι-
στων προϋποθέσεων για την έγκριση ή την εκταμίευση χρη-
ματοδότησης προκειμένου η κάθε περίπτωση ξεχωριστά να 
αναδεικνύεται και να επιλύεται με τον καλύτερο τρόπο.
Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα γίνεται με τη 
χρήση των κωδικών taxisnet, καθώς είναι συνδεδεμένη με τη 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 

ΔΕΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕβΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 
Που προκύπτουν στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις τράπεζες  
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Πρόβλεψη ότι θα συρρικνωθεί το ΑΕΠ κατά 7,5% το 
2020 και θα ανακάμψει το 2021 κατά 5,1% διατυπώνει 
η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τρά-
πεζας, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Όπως αναφέρεται στην ανάλυση οι περισσότεροι από 
τους συμβατικούς οικονομικούς δείκτες που εμφα-
νίζουν υψηλή συσχέτιση με το ΑΕΠ ή τα επιμέρους 
συστατικά του (λ.χ. βιομηχανική παραγωγή, λιανικές 
πωλήσεις, δημοσιονομικά στοιχεία, στοιχεία εισαγω-
γών-εξαγωγών) δημοσιεύονται με σημαντική χρονική 
υστέρηση, καθιστώντας επιτακτική την αξιοποίηση 
συμπληρωματικής πληροφόρησης, που είναι διαθέσι-
μη πιο έγκαιρα και με μεγαλύτερη συχνότητα. 
Η πρόκληση έγκειται στην επιτυχή επιλογή εκείνων 
των δεικτών πρόβλεψης της πορείας του ΑΕΠ που 
συνδυάζουν τόσο την έγκαιρη επικαιροποίηση όσο 
και τον υψηλό βαθμό συσχέτισης με την οικονομική 
δραστηριότητα. Παράλληλα, θα πρέπει να διασφα-
λίζεται η δυναμική προσαρμογή του μείγματος των 
επιλεγμένων δεικτών στα εποχικά χαρακτηριστικά 
της δραστηριότητας, καθώς και σε εξωγενείς έκτα-
κτες επιδράσεις, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια 
των εκτιμήσεων διαχρονικά. Είναι αξιοσημείωτο, 
όπως τονίζεται στην ανάλυση, ότι ένας μικρός μόνο 
αριθμός δεικτών αντέδρασε άμεσα και σε βαθμό που 
αντιστοιχούσε στο μέγεθος της διαταραχής. Σε αυτούς 
συμπεριλαμβάνονται: α) οι δείκτες κινητικότητας β) τα 
στοιχεία χρηματοοικονομικών συναλλαγών, τα οποία 
είναι διαθέσιμα, τουλάχιστον, σε εβδομαδιαία συχνό-
τητα, με πολύ μικρή χρονική υστέρηση (μία έως δύο 
εβδομάδες από την περίοδο αναφοράς τους) και γ) 
τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ (που δημοσιεύονται μηνιαία 
αλλά καταρτίζονται σε ημερήσια συχνότητα). Οι εν 
λόγω δείκτες ενσωμάτωσαν έγκαιρα την καθίζηση της 
οικονομικής δραστηριότητας το 2ο δεκαπενθήμερο 
του Μαρτίου, η οποία στάθηκε αρκετή να ωθήσει σε 
ύφεση την οικονομία στο σύνολο του 1ου τριμήνου, 
παρά την ισχυρή εκκίνηση που είχε πραγματοποιήσει 
τους δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.
Οι συγκεκριμένοι δείκτες, αναφέρεται στην ανάλυση, 
παρείχαν μια αρκετά αξιόπιστη πρώτη ένδειξη, όχι 

μόνο του χρονισμού αλλά και της έντασης της κάμψης 
της δραστηριότητας στα τέλη Μαρτίου, ενώ σημείω-
σαν και σημαντική περαιτέρω επιδείνωση τον Απρίλιο, 
που αποτελεί το μήνα της πλήρους εφαρμογής των 
μέτρων περιορισμού. H ένταση της επιδείνωσης των 
οικονομικών συνθηκών τον Απρίλιο έγινε ακόμη πιο 
ευκρινής μετά τη δημοσίευση και άλλων δεικτών, οι 
οποίοι έγιναν διαθέσιμοι μεταγενέστερα για το συγκε-
κριμένο μήνα. Οι ανωτέρω ενδείξεις ήταν συμβατές με 
τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ την προηγού-
μενη εβδομάδα, τα οποία αφορούν στην εξέλιξη του 
κύκλου εργασιών για το σύνολο του επιχειρηματικού 
τομέα και θα αποτελέσουν άμεση εισροή στην κατάρ-
τιση του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε μείωση του 
δείκτη κύκλου εργασιών τόσο το 1ο τρίμηνο για το 
σύνολο των επιχειρήσεων (-2,9% ετησίως), όσο και 
τον Απρίλιο του 2020 για τις επιχειρήσεις που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία (-32,2% ετησίως). Τα εν λόγω 
στοιχεία πτώσης του κύκλου εργασιών πρέπει να προ-
σαρμοστούν, μεταξύ άλλων, για τη συρρίκνωση της 
ενδιάμεσης κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων και 
των εισαγωγών), ώστε να προκύψει τελικά η λογιστι-
κή απεικόνιση του ΑΕΠ. Δεδομένης της μείωσης των εν 
λόγω εισροών, ο ρυθμός συρρίκνωσης του μηνιαίου 
ΑΕΠ τον Απρίλιο αναμένεται να είναι σημαντικά πιο 
ήπιος από τον αντίστοιχο του κύκλου εργασιών.
Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας, 
οι ίδιοι δείκτες που διέγνωσαν έγκαιρα τη βύθιση της 
οικονομικής δραστηριότητας βρίσκονται σε σταθερή 
τροχιά βελτίωσης από τα μέσα Μαΐου και ειδικά τον 
Ιούνιο. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους δείκτες κινητικό-
τητας αλλά και τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών έχουν επιστρέψει σε επίπεδα αντίστοιχα 
με το 1ο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, πριν, δηλαδή, 
την επιβολή των περιορισμών.
Ωστόσο, σε συνδυασμό με την ταχύτητα της ανάκαμ-
ψης θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τόσο η επίδραση της 
αβεβαιότητας - όπως αποτυπώνεται από έναν αριθμό 
δεικτών που καταρτίζονται μέσω διεξαγωγής ερευνών 
- όσο και η αύξηση της εποχικής επίδρασης των δρα-
στηριοτήτων που σχετίζονται με υπηρεσίες (παροχή 

καταλύματος, εστίαση), για τις οποίες δεν υπάρχουν, 
ακόμη, επαρκή δεδομένα για τον Ιούνιο του 2020.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Οικο-
νομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ καταρτίζει και επικαιροποι-
εί προβλέψεις του ΑΕΠ, σε συστηματική βάση, με δύο 
εναλλακτικές μεθοδολογίες, προκειμένου να αξιοποι-
ήσει τη διαθέσιμη πληροφόρηση στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό, συνδυάζοντας δείκτες υψηλής συχνότητας με 
τους παραδοσιακούς δείκτες συγκυρίας. Σύμφωνα με 
την πρώτη μέθοδο που οδηγεί στην κατάρτιση μη-
νιαίου δείκτη, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε στο -21,0% σε 
ετήσια βάση τον Απρίλιο, με το ρυθμό μείωσης, στη 
συνέχεια, να επιβραδύνεται στο - 10,0% ετησίως το 
Μάιο και περαιτέρω στο -4,7% ετησίως τις δύο πρώτες 
εβδομάδες του Ιουνίου - με περιορισμένη, εντούτοις, 
ενσωμάτωση των δεικτών που σχετίζονται με τουρι-
στικές υπηρεσίες. H συγκεκριμένη τάση μεταφράζεται 
σε μέση συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά περίπου 12,0% το 
2ο τρίμηνο.
Παρόμοια εκτίμηση για μέση ύφεση περίπου 15,0% 
ετησίως το 2ο τρίμηνο του 2020 προκύπτει και από 
τη δεύτερη μεθοδολογία, ο δείκτης της οποίας βα-
σίζεται σε παλινδρόμηση με μεταβλητές μεικτής συ-
χνότητας (MIDAS), καθώς ενσωματώνει σταδιακά τις 
νέες πληροφορίες που δημοσιοποιούνται και παρέχει 
πρόβλεψη του ΑΕΠ τριμήνου. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι, και σε αυτή την περίπτωση, η εκτίμηση 
για την ετήσια συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο γί-
νεται σταδιακά ηπιότερη, καθώς λαμβάνει υπόψη τη 
νέα πληροφόρηση για τα στοιχεία Μαΐου και Ιουνίου 
του 2020. Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω ευρήματα με 
προβλέψεις που προκύπτουν από άλλα εμπειρικά υπο-
δείγματα της Τράπεζας, τόσο σε ορίζοντα έτους όσο 
και μεσοπρόθεσμα - τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων και δημοσιονομικές επιδράσεις - ο μέσος ρυθ-
μός μεταβολής του ΑΕΠ προβλέπεται να διαμορφωθεί 
στο -7,0% ετησίως το 2ο εξάμηνο του 2020, ανακά-
μπτοντας, ωστόσο, σε εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία 
βάση κατά 7,1% την ίδια περίοδο.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΡΟβΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ
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Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά στην ιστορία της συνε-
κτικό σχέδιο αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
καθώς σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, σε αστικές περιοχές αυτή 
προβλέπεται ότι θα είναι η κορυφαία περιβαλλοντική αιτία 
θανάτων παγκοσμίως μέχρι το 2050, όπως μεταδίδει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.  
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανήρτησε χθες 
Τετάρτη  προς δημόσια διαβούλευση το «Εθνικό Πρόγραμ-
μα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)», προκει-
μένου να προωθηθεί μία σημαντική μεταρρύθμιση όσον 
αφορά την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας και την 
προστασία της δημόσιας υγείας.  

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το ΕΠΕΑΡ περιλαμβάνει πρωτοβου-
λίες, που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που 
τέθηκαν από τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τη 
μείωση των εθνικών εκπομπών για τους εξής ρύπους: Διο-
ξείδιο του θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (NOx), πτητικές 
οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου (NMVOC), αμμωνία 
(NH3) και αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ2,5.  
Υπενθυμίζεται ότι οι πολιτικές του ΥΠΕΝ, που περιέχονται 
στο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
περιλαμβάνονται η απόσυρση λιγνιτικών μονάδων παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ηλεκτρική Διασύνδεση αυ-
τόνομων νησιωτικών συστημάτων, η αύξηση του μεριδίου 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, η 
βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων καθώς επίσης και 
η δυναμική προώθηση της ηλεκτροκίνησης. 
Σημειώνεται, ότι το σχέδιο εντάσσεται στην περιβαλλοντι-
κή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καθαρό αέρα, η 
οποία στόχο έχει να μειώσει τους κινδύνους για την υγεία 
και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση.  
Η δημόσια διαβούλευση εξελίσσεται στον ιστότοπο: http://
www.opengov.gr/minenv/?p=10539

Επιταχύνονται σημαντικά επενδύσεις και μελέτες, ύστερα 
από τις εγκρίσεις αποφάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), που συνεδρίασε υπό την προεδρία 
του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού 
Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι αποφάσεις –
σύμφωνα με το ΑΠΕ-  αφορούν μεταξύ άλλων τον σταθμό 
επιβατών στο λιμάνι της Σούδας, αλλά και τη μελέτη για την 
αναβάθμιση του αεροδρομίου Μακεδονία. 
Ειδικότερα, εγκρίθηκε η ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου 
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. στην εκτός 
σχεδίου περιοχή Βεγόρας του Δήμου Αμυνταίων. 
Η εν λόγω απόφαση αφορά σε ανέγερση οινοποιείου σε 
αγροτεμάχιο που αποτελεί τμήμα της ευρύτερης περιοχής 
του παλαιού ορυχείου εξόρυξης λιγνίτη του Δήμου Αμυ-

νταίου.
Επίσης, εγκρίθηκε η κατασκευή νέου κτιρίου Κέντρου 
Αποθήκευσης και Διανομής, στην τοποθεσία «Γκόριτσα» ή 
«Δώδεκα Λιθάρια» στην Τοπική Κοινότητα Θηβαίων. Αφο-
ρά στην κατασκευή νέου κτιρίου (άνω των 5.000 τ.μ.) σε 
παράπλευρη οδό της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας. 
Επιπλέον, εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη για τον «Σταθ-
μό επιβατών Λιμένα Σούδας - ενδιάμεση φάση», η οποία 
σημειωτέων έχει λάβει το Α’ Βραβείο αρχιτεκτονικού δια-
γωνισμού προσχεδίων και αφορά στο νέο σταθμό επιβα-
τών λιμένα Σούδας στην προβλήτα Αδριάς. 
Ακόμα, εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη για το «κτίριο 
του Αεροσταθμού του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης». 
Όπως έγινε γνωστό, το κτίριο στο Αεροδρόμιο Μακεδονία 

θα αναβαθμιστεί με αναδιαμορφώσεις των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων και ανέγερση νέας κτιριακής υποδομής. Το 
υφιστάμενο κτήριο διατηρείται ως έχει και θα συνδέεται με 
το νέο με δυο συνδετήριους κλειστούς διαδρόμους. 
   Τέλος, εγκρίθηκε η μελέτη για τη διαμόρφωση περιβάλ-
λοντος χώρου Αγ. Παρασκευής για την ανάδειξη των δια-
τηρητέων ταφικών Μνημείων στον Δήμο Λεβαδέων. Χαρα-
κτηριστικό της σπουδαιότητας που κατέχει το νεκροταφείο 
στην ιστορία της πόλης είναι το γεγονός, ότι από τα δεκαεν-
νέα διατηρητέα μνημεία, που αναφέρονται στον κατάλογο 
της προκήρυξης για ολόκληρη την πόλη, τα έξι είναι εντός 
του χώρου και το έβδομο είναι ο ίδιος ο ναός.

Ξεκινά η δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή οδού προ-
σπέλασης στον τόπο του Βοσκού» στα Ανώγεια με χρημα-
τοδότηση 91.500,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης
Εγκρίθηκε τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στη συνεδρίαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η  
προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης 
και  του Δήμου Ανωγείων  για τη δημοπράτηση  του έργου 
«Κατασκευή οδού προσπέλασης στον τόπο του Βοσκού», 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

 Το έργο προϋπολογισμού: 91.500,00 €, που χρηματοδο-
τείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περι-
φέρειας Κρήτης περιλαμβάνει την  κατασκευή  της οδού για 
την προσπέλαση στο θεματικό πάρκο «Τόπος του Βοσκού 
Δήμου Ανωγείων», προκειμένου να γίνει όσο δυνατόν πιο 
βατή η επίσκεψη των πολιτών και επισκεπτών στο θεματικό 
πάρκο για την ανάδειξη της παραδοσιακής κτηνοτροφίας.
Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην κατασκευή της οδού 
προσπέλασης από την επαρχιακή οδό 33 «Ανώγεια –Ιδαίον 

Άντρον» στο θεματικό πάρκο «Τόπος του Βοσκού Δήμου 
Ανωγείων». Υπάρχει ήδη διανοιγμένη αγροτική οδός για 
την οποία θα χρειαστούν γενικές εκσκαφές για βελτίωση 
της βατότητας της σε ορισμένα σημεία, διάστρωση με σκυ-
ρόδεμα, φυτεύσεις και κατασκευή ρείθρων και τάφρων με 
υποδομή για μελλοντικό ηλεκτροφωτισμό.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
91.500,00 €, με ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από το 
ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης.

Κανονικά θα κινηθούν σήμερα οι συρμοί του τραμ μετά 
την απόφαση των εργαζομένων του για αναστολή της 
προκηρυχθείσας τετράωρης στάσης εργασίας (από 12.00 
έως 16.00). Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων Τραμ 
προχώρησαν στην απόφαση αυτή (προσωρινή αναστολή) 

κατόπιν επικοινωνίας που είχαν με τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ, όπου και ορίστηκε συνάντηση για την ερχόμενη Δευ-
τέρα προκειμένου να συζητήσουν τα αιτήματά τους (ΣΣΕ, 
προσλήψεις εργαζομένων κλπ). 
Σημειώνεται πως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- τις παραπάνω 

ώρες ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
λόγω της στάσης εργασίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ενώ δεν θα πραγματοποιού-
νται τα δρομολόγια της γραμμής 3 του Μετρό στο τμήμα 
Δουκ. Πλακεντίας: - Αεροδρόμιο και αντίστροφα.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜβΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΟΝ «ΤΟΠΟ ΤΟΥ βΟΣΚΟΥ» ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ
Έργο που θα αναδείξει το θεματικό πάρκο

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΣΥΡΜΟΙ ΤΟΥ ΤΡΑΜ 
Αναστέλλει την τετράωρη στάση εργασίας το ΣΕΤ
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«Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους επισκέπτες με πρώτο μέ-
λημά μας την ασφάλειά τους. Ασφάλεια επισκεπτών, ασφάλεια 
εργαζομένων. Θεωρώ ότι από 1ης Ιουλίου που θα ανοίξει πε-
ρισσότερο ο τουρισμός, θα αυξηθεί και η επισκεψιμότητα στους 
αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία μας», δήλωσε, μεταξύ 
άλλων, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώ-
νη, σε συνέντευξη που έδωσε χθες στο ραδιοσταθμό «Παραπο-
λιτικά», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. 
Ως προς το αναβατόριο των ΑμεΑ στην Ακρόπολη, η κ. Μενδώ-
νη ανέφερε ότι το έργο, που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Ωνάση και 

το οποίο θα ήταν έτοιμο τέλος Ιουνίου, θα καθυστερήσει λόγω 
της πανδημίας. «Με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζουμε τέλος 
Ιουλίου αρχές Αυγούστου να έχει έρθει ο ανελκυστήρας στην 
Αθήνα και να αρχίσει να λειτουργεί», τόνισε, ενώ για το τμήμα 
του έργου που αφορά τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης -και 
βρίσκεται σε εξέλιξη με την ίδια χορηγία- πληροφόρησε ότι «θα 
είναι επίσης μέσα στον Αύγουστο έτοιμο». 
Επίσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, για τις υπαίθριες εκδηλώσεις 
ζωντανού θεάματος και ακροάματος που θα πραγματοποιη-
θούν φέτος το καλοκαίρι, η υπουργός Πολιτισμού ενημέρωσε 

ότι η χωρητικότητα θα αφορά το 75% των θέσεων. «Χθες, 
δημοσιοποιήσαμε και το υγειονομικό πρωτόκολλο έτσι όπως 
μας το έδωσε ο ΕΟΔΥ. Η υποχρέωση θα είναι της έγκαιρης κρά-
τησης, προκειμένου να είμαστε μέσα στο 75%. Από κει και πέρα 
απόσταση ασφαλείας 1,5 μέτρου στην ουρά για να μπούμε στο 
χώρο της εκδήλωσης. Θα μπορούμε να καθόμαστε ανά δύο, με 
μία θέση κενή, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο είναι παρέα. Και 
φυσικά τα μέτρα ασφαλείας όπως οι απολυμάνσεις, η καθαριό-
τητα των χεριών κλπ.», συμπλήρωσε η κ. Μενδώνη.

«Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους επισκέπτες με πρώτο μέ-
λημά μας την ασφάλειά τους. Ασφάλεια επισκεπτών, ασφάλεια 
εργαζομένων. Θεωρώ ότι από 1ης Ιουλίου που θα ανοίξει πε-
ρισσότερο ο τουρισμός, θα αυξηθεί και η επισκεψιμότητα στους 
αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία μας», δήλωσε, μεταξύ 
άλλων, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώ-
νη, σε συνέντευξη που έδωσε χθες στο ραδιοσταθμό «Παραπο-
λιτικά», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. 
Ως προς το αναβατόριο των ΑμεΑ στην Ακρόπολη, η κ. Μενδώ-
νη ανέφερε ότι το έργο, που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Ωνάση και 

το οποίο θα ήταν έτοιμο τέλος Ιουνίου, θα καθυστερήσει λόγω 
της πανδημίας. «Με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζουμε τέλος 
Ιουλίου αρχές Αυγούστου να έχει έρθει ο ανελκυστήρας στην 
Αθήνα και να αρχίσει να λειτουργεί», τόνισε, ενώ για το τμήμα 
του έργου που αφορά τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης -και 
βρίσκεται σε εξέλιξη με την ίδια χορηγία- πληροφόρησε ότι «θα 
είναι επίσης μέσα στον Αύγουστο έτοιμο». 
Επίσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, για τις υπαίθριες εκδηλώσεις 
ζωντανού θεάματος και ακροάματος που θα πραγματοποιη-
θούν φέτος το καλοκαίρι, η υπουργός Πολιτισμού ενημέρωσε 

ότι η χωρητικότητα θα αφορά το 75% των θέσεων. «Χθες, 
δημοσιοποιήσαμε και το υγειονομικό πρωτόκολλο έτσι όπως 
μας το έδωσε ο ΕΟΔΥ. Η υποχρέωση θα είναι της έγκαιρης κρά-
τησης, προκειμένου να είμαστε μέσα στο 75%. Από κει και πέρα 
απόσταση ασφαλείας 1,5 μέτρου στην ουρά για να μπούμε στο 
χώρο της εκδήλωσης. Θα μπορούμε να καθόμαστε ανά δύο, με 
μία θέση κενή, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο είναι παρέα. Και 
φυσικά τα μέτρα ασφαλείας όπως οι απολυμάνσεις, η καθαριό-
τητα των χεριών κλπ.», συμπλήρωσε η κ. Μενδώνη.

Την ανάγκη «να διαφυλαχθεί η πολιτιστική κληρονομιά», εν 
μέσω της πανδημίας που πλήττει και την οικονομία, επεσήμανε 
ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, έπειτα από την 
επίσκεψη του στο εργοτάξιο του μετρό στο σταθμό Βενιζέλου 
και στην πλατεία της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς, όπου συζήτη-
σε με μέλη κίνησης πολιτών που αντιτίθενται στην απόσταση και 
επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Τάχθηκε κατά της απόσπασης των αρχαιοτήτων, πρόσθεσε ότι 
το έργο του μετρό έχει ήδη καθυστερήσει και προέβλεψε ότι δεν 
θα παραδοθεί το 2023.
Ο κ. Βαρουφάκης υποστήριξε ότι, μέσω πανδημίας και «οικονο-
μικής πανδημίας» είναι εύκολο να αμελήσουμε την πολιτιστική 
κληρονομιά μας και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση «ετοιμάζεται 

να συγκαλύψει ένα έγκλημα εναντίον αυτής της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».
Υποστήριξε, ότι, όταν «για λόγους που ελέγχονται ως απολύτως 
αναποτελεσματικοί και από οικονομικής πλευράς» επιλέγεται 
η πρακτική της απόσπασης και επανατοποθέτησης, που «εξ 
ορισμού, εγκυμονεί κινδύνους για τα αρχαία τα οποία αποσπώ-
νται», χάνεται επίσης και «η αρχική πολεοδομική δομή», όπου 
και αν αυτά επανατοποθετηθούν, ακόμη και σε μικρή απόσταση 
από την αρχική θέση και πρόσθεσε:
«Βλέπετε, ότι τα έργα του μετρό έχουν καθυστερήσει ένα χρό-
νο. Αν ήταν μια συζήτηση πριν από δύο τρία χρόνια θα είχε πιο 
μεγάλη λογική. Τώρα όμως είναι και οικονομικά αναποτελε-
σματικό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση το μετρό να παραδοθεί 

στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το 2023. Ούτε η κυβέρνηση το 
πιστεύει αυτό, παραπλανά, δεν έχει πειστεί καν ή ίδια γι’ αυτό και 
διακινδυνεύει αυτή την κληρονομιά μας».
Ο κ. Βαρουφάκης πρόσθεσε ότι ότι η κυβέρνηση πλήττει και την 
επιστήμη της αρχαιολογίας, όταν λέει ότι είναι «διασπασμένοι» 
στο θέμα αυτό και συνέχισε: 
«Δεν είναι καθόλου διασπασμένοι επί του θέματος. Απλώς τα 
μέλη του ΚΑΣ αποπέμπονται αν διαφωνήσουν με τη στάση της 
κυβέρνησης και κάποιων εργολάβων . Αυτά είναι πλήγματα 
στην πολιτιστική μας περιουσία εν μέσω πανδημίας που πλήττει 
τη δημόσια περιουσία και την ιδιωτική περιουσία. Τουλάχιστον, 
ας διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά».

Λ. ΜΕΝΔΩΝΗ: ΩΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Στο 75% η πλήρωση θέσεων για υπαίθριες εκδηλώσεις ζωντανού θεάματο

ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 
Παρουσίασε ο Μ. Βορίδης

ΚΑΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ» Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ βΕΝΙΖΕΛΟΥ
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Παρουσία του καθηγητή του ΕΜΠ και γενικού γραμματέα του 
υπουργείου Ενέργειας Κωνστανίνου Αραβώση, πραγματοποι-
ήθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η παρουσίαση στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο της πρώτης φάσης της προγραμματικής σύμβασης που 
έχει συνάψει ο δήμος Ελευσίνας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο και με τίτλο: «Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβαση 
ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη κοινότητα των 
έξυπνων πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, 
επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Πιλοτική εφαρμογή στον 
δήμο Ελευσίνας με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεων 
με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο».
 Στόχος της δημοτικής Αρχής μέσω αυτού του προγράμματος, 
είναι η χάραξη ενός οδικού χάρτη για τη μετάβαση του δήμου 
στην κοινότητα των «έξυπνων πόλεων», αλλά και η ανάπτυξη 
ενός στρατηγικού σχεδίου, όπου η υλοποίηση συγκεκριμένων 
δράσεων και πολιτικών θα εξυπηρετήσουν την αλλαγή του σε 

έξυπνη και βιώσιμη πόλη. 
Το επόμενο διάστημα ο δήμος Ελευσίνας θα προχωρήσει στην 
υλοποίηση τριών δράσεων:
 1. Ψηφιακή Πύλη επιχειρηματικότητας του δήμου, με σκοπό 
την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, που θα αποτελέσει κεντρικό 
πόλο φιλοξενίας και παρουσίασης κάθε επιχείρησης της πόλης.
2. Ψηφιοποίηση αξιολόγησης δεξιοτήτων μαθητών και επαγ-
γελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές του δήμου, 
αλλά και τους ανέργους που θέλουν να αλλάξουν επαγγελματι-
κό τομέα, με στόχο της συγκεκριμένης δράσης την πληροφόρη-
ση των μαθητών για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά 
εργασίας.
3. Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης κλιματικής αλλαγής του 
δήμου Ελευσίνας, με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης και τηλεμετρίας, με 

δυνατότητα ανάρτησης σε πραγματικό χρόνο περιβαλλοντι-
κών, ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων, που σχετίζονται 
με το μικροκλίμα της περιοχής.
«Ως δημοτική Αρχή και υπό την επίβλεψη του αντιδημάρχου 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιου Μαυρογιάννη, σε συνερ-
γασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τις δημοτικές παρα-
τάξεις, τους φορείς, τις επιχειρήσεις της πόλης και την κοινωνία, 
προχωρούμε στοχευμένα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δράσεων που αφενός μεγιστοποιούν το αποτύπωμά τους στην 
πόλη, αφετέρου θα δημιουργούν συνθήκες για την ικανοποίη-
ση πραγματικών αναγκών των κατοίκων για καλύτερη ποιότη-
τα ζωής και περιβάλλοντος», αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική 
ανακοίνωση ο δήμος Ελευσίνας. 
Το ΕΜΠ δημιούργησε και ειδική ιστοσελίδα (www.
smartelefsina.gr), όπου οι δημότες της Ελευσίνας και της Μα-
γούλας, μπορούν να ενημερωθούν. 

Την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων 
μέσω rebranding του Ελληνικού Σήματος, στοχεύουν τα συ-
ναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως συμφωνήθηκε σε τηλεδιάσκεψη 
χθες υπό τους υφυπουργούς Νίκο Παπαθανάση και Φωτεινή 
Αραμπατζή.
Οι δύο πλευρές –σύμφωνα με το ΑΠΕ-  αποφάσισαν τη σύσταση 
διϋπουργικής ομάδας εργασίας υπό τους - μετέχοντες στην τηλε-
διάσκεψη - γενικούς γραμματείς Εμπορίου και Προστασίας του 
Καταναλωτή, Παναγιώτη Σταμπουλίδη και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Γιώργο Στρατάκο προκειμένου εντός 15θημέρου 

να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις με απώτερο στόχο:
- να «χτιστεί» η αναγνωσιμότητα, η αξία, το διαφορικό πλεονέκτη-
μα και η διασύνδεση του ελληνικού σήματος με τον καταναλωτή 
που προτιμά και αναζητά την προέλευση των προϊόντων 
- το σύστημα πιστοποίησης να γίνει πιο ευέλικτο και εύχρηστο
- οι διαδικασίες πιστοποίησης να τυποποιηθούν και να γίνουν 
ψηφιακές, στο πλαίσιο της γενικότερης ψηφιακής μετάβασης του 
Δημοσίου
- το Ελληνικό Σήμα να προβληθεί διεθνώς.
«Το Ελληνικό Σήμα δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 αλλά 
οι επόμενες κυβερνήσεις ούτε προέβησαν στις κατάλληλες ενέρ-

γειες δημοσιότητας ούτε καν έδειξαν ενδιαφέρον γι’ αυτό. Τώρα, 
που η χώρα μας έχει τύχει μιας ανεκτίμητης αξίας προβολής στα 
μεγαλύτερα
μέσα ενημέρωσης του πλανήτη χάρις στην επιτυχή διαχείριση 
της κρίσης από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι 
ιστορική ευκαιρία για επανεκκίνηση του Ελληνικού Σήματος ώστε 
η προστιθέμενη αξία της χώρας να μεταφερθεί και στα προϊόντα 
της», ανέφερε η κ Αραμπατζή εκφράζοντας την πεποίθησή της 
ότι «με την κατάλληλη προβολή, το Ελληνικό Σήμα μπορεί να 
αποτελέσει σημαντικό εργαλείο προώθησης των Ελληνικών 
προϊόντων, στα οποία ο πρωτογενής τομέας έχει  κεντρικό ρόλο».

Συναντήσεις με τον ευρωβουλευτή της ΝΔ Στέλιο Κυμπουρό-
πουλο, για την αντιμετώπιση προβλημάτων των ατόμων με 
αναπηρία, και με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πανα-
γιώτη Νίκα, για έργα της περιφέρειας, είχε ο υπουργός Εσωτε-
ρικών Τάκης Θεοδωρικάκος, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Στην πρώτη συνάντηση, ο υπουργός Εσωτερικών ενημέρω-

σε τον ευρωβουλευτή της ΝΔ για το αναπτυξιακό πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης» και τη δυνατότητα που δίνει στους δή-
μους να εντάξουν σε αυτό δράσεις που αφορούν την ελεύθε-
ρη πρόσβαση των ΑμεΑ στις δημόσιες παραλίες.
Στη δεύτερη συνάντηση ο κ. Θεοδωρικάκος συζήτησε με τον 
κ. Νίκα για έργα της Περιφέρειας εν όψει της εφαρμογής του 

προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», καθώς τη Δευτέρα, 29 
Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί στο Άργος ειδική εκδήλωση, 
για όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην 
οποία θα γίνει παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος 
«Αντώνης Τρίτσης».
Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο κ. Θεοδωρικάκος.

Νέα εφαρμογή για τα ρομπότ Pepper ανέπτυξε η Mobile 
Technology, αυτή τη φορά για την ενημέρωση του επιβατικού 
κοινού ως προς τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό που 
πρέπει να τηρούνται εντός του αεροδρομίου και κατά τη διάρ-
κεια των πτήσεων. 
Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρεται σε ανακοίνωση, με το 
μήνυμα «Προτεραιότητά μας η υγεία σας» το μεγαλύτερο αερο-
δρόμιο της χώρας επιστράτευσε τα δημοφιλή ρομπότ, Pepper, 
που ήδη είχε στη διάθεσή του για να ενημερώνουν (σε Ελληνικά 
και Αγγλικά) με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο τους ταξιδιώτες, 
οι οποίοι άρχισαν πάλι σταδιακά να επιστρέφουν από τις 15 

Ιουνίου. 
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η πρώτη εφαρμογή σχεδι-
άστηκε για τους Κινέζους επιβάτες στη μητρική τους γλώσσα, 
αναδεικνύοντας το «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε ένα από τα πρώ-
τα «china-ready» αεροδρόμια της Ευρώπης. 
Η δεύτερη εφαρμογή σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί ελληνόφω-
νους και αγγλόφωνους επιβάτες που θέλουν να ενημερωθούν 
για τον καιρό, τις πτήσεις κ.α. Επιπρόσθετα, τους διασκεδάζει με 
κουίζ πολλαπλών απαντήσεων για τον Παρθενώνα, καθώς και 
με παιχνίδι εκπαιδευτικού περιεχομένου, ενώ παράλληλα διεξά-
γει σύντομη έρευνα ικανοποίησης κοινού. 

Πλέον, στο νέο ξεκίνημα του αεροπορικού ταξιδιού, οι Pepper 
του αεροδρομίου συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους νότα στην 
ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την τεχνολογική καινοτομία.
Η Mobile Technology -ως πιστοποιημένος συνεργάτης της 
κατασκευάστριας εταιρείας SoftBank Robotics- έχει αναλάβει 
το σχεδιασμό και των τριών ενεργών εφαρμογών με τις οποίες 
λειτουργούν τα ρομπότ του ΔΑΑ από το 2018 μέχρι σήμερα, 
σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του αεροδρομίου. 

Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑβΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΕ «ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ»

ΣΕ REBRANDING ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Τ.ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΜΕ ΣΤ.ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ Π.ΝΙΚΑ

ΡΟΜΠΟΤ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙβΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ   
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Συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας θα χρηματοδοτούνται από τα επόμενα 
προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων που θα στο-
χεύουν σε «έξυπνα» και ενεργειακά αυτόνομα κτίρια. 
Αυτό επεσήμανε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υφυπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, κατά την ομιλία 
του στην ετήσια Σύνοδο για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση του 
Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (International Energy Agency-
IEA) που πραγματοποιήθηκε χθες μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη 
συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Φυσικών Πόρων 
του Καναδά Seamus O’Regan, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων Andrew McDowell και η Γενική Γραμμα-
τέας Περιβάλλοντος του Μεξικού, Marina Robles. 
«Σε πρώτη φάση, είπε, θα αυξήσουμε τους διαθέσιμους πόρους 

για τα «κλασικά» προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, 
προσφέροντας διαφορετικά κίνητρα: Δεν αρκεί να αλλάζουμε 
τις μονώσεις ή τα συστήματα θέρμανσης, θέλουμε να κατα-
στήσουμε τα κτίρια -όχι μόνο τις κατοικίες, αλλά και τα δημόσια 
και βιομηχανικά κτίρια- πιο έξυπνα και ενεργειακά αυτόνομα, 
μέσω εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής και αποθήκευ-
σης ενέργειας από ΑΠΕ. Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελεί η 
δημιουργία μηχανισμών για την υλοποίηση μεγάλου αριθμού 
σχετικά μικρών και «διάσπαρτων» προγραμμάτων ενεργεια-
κής αναβάθμισης. Τέτοια εργαλεία είναι το λεγόμενο Καθεστώς 
Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης δια του οποίου 
θα πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον το 20% του σωρευτικού 
στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας (και αποσκοπεί στην ενεργή 
εμπλοκή των προμηθευτών και των διανομέων ενέργειας),αλλά 

και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες μέσω ενεργειακών φορέων». 
Ο κ. Θωμάς σημείωσε ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
για ενεργειακή αναβάθμιση του 12-15% των κτιρίων έως το 
2030 (περί τα 600.000 κτίρια), θα απαιτηθούν επενδύσεις της 
τάξης των 8 δις. ευρώ. Συγκριτικά την περασμένη δεκαετία 
αναβαθμίστηκαν 130.000 κτίρια και δαπανήθηκαν για τον σκο-
πό αυτό 1,3 δισ. ευρώ. «Απαιτείται επομένως επιτάχυνση των 
δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης, βέλτιστη μόχλευση των 
διαθέσιμων πόρων (λαμβανομένων υπόψη και των κονδυλίων 
που θα διατεθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ) και 
διεύρυνση του πεδίου των παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικο-
νόμησης», κατέληξε ο υφυπουργός.

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να χρηματοδοτήσουμε 
τις φερέγγυες επιχειρήσεις, διαβεβαίωσε –όπως σημειώνει το 
ΑΠΕ- ο πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γ. 
Χατζηνικολάου, τοποθετούμενος στην κοινή συνεδρίαση των 
αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών για την πρόσβαση 
των επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος. 
Είναι σε γνώση μας ότι υπάρχουν και φερέγγυες επιχειρήσεις 
μεταξύ των αιτήσεων που απορρίφθηκαν για χρηματοδότηση 
από το ΤΕΠΙΧ-ΙΙ, είπε ο κ. Χατζηνικολάου. Από τις 98.000 αιτήσεις 
έγιναν δεκτές μόλις 10.000, βάσει των ευρωπαϊκών κριτηρίων, 
είπε ο κ. Χατζηνικολάου, διαβεβαιώνοντας ότι «οι τράπεζες θα 
κάνουμε κάθε προσπάθεια» για χρήση τέτοιων προγραμμάτων, 
αλλά και με το δικό μας δανειοδοτικό πρόγραμμα του 2020, «να 
τους ικανοποιήσουμε».
Όπως εξήγησε, η ικανοποίηση όλων των αιτημάτων δεν ήταν 

εφικτή, ούτε το διαθέσιμο ποσό έφτανε για όλες τις αιτήσεις [..] 
και σίγουρα, δεν μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση επιχει-
ρήσεις με αναξιόπιστη πιστοληπτική ικανότητα. Όπως είπε ο κ. 
Χατζηνικολάου, εκφράζεται δυσαρέσκεια για τις επιχειρήσεις 
που αποκλείονται. Αυτό όμως γίνεται επειδή, είτε έχουν μη εξυ-
πηρετούμενα δάνεια ή γιατί έχουν αρρύθμιστες φορολογικές/
ασφαλιστικές εισφορές ή γιατί έχουν ξεπεράσει το πλαφόν των 
κρατικών επιχορηγήσεων, με λίγα λόγια είναι «προβληματικές». 
Επισήμανε μάλιστα, ότι με βάση τους κανόνες που ισχύουν για 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, προϋπόθεση για όλα αυτά τα προ-
γράμματα, οι επιχειρήσεις έπρεπε να ήταν ενήμερες και βιώσιμες 
στο τέλος του 2019.
Πρέπει να περιοριστεί η δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, είπε ο κ. Χατζηνικολάου, τονίζοντας ότι το σωστό 
μήνυμα που πρέπει να δοθεί από τράπεζες και κράτος, είναι η 
στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και η ανταμοιβή των 

αξιόπιστων δανειζομένων. «Καλώς ή κακώς, μια επιχείρηση με 
αρνητική οικονομική εικόνα δεν μπορεί να έχει πρόσβαση -κατά 
κανόνα- ούτε και σε απλό τραπεζικό δανεισμό...». Επισήμανε 
επίσης, ότι «αν και τα ποσά ρευστότητας που διοχετεύονται είναι 
σημαντικά, οι περιορισμοί συνεπάγονται ότι η χρηματοδότηση 
και ο τραπεζικός δανεισμός δεν θα φθάσει στα πιστοληπτικά 
ασθενέστερα στρώματα της οικονομίας».
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηνικολάου, στις οικονομικά ασθενέστε-
ρες μονάδες, με περιορισμένη πιστοληπτική ικανότητα, καλό εί-
ναι να δοθούν κρατικές ενισχύσεις, όπως έχει ήδη γίνει σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Αντιλαμβανόμαστε όμως, πρόσθεσε, «τους 
δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας μας, που με τόσο 
κόπο αποκτήθηκαν» καθώς και ότι η συνέχεια της αξιοπιστίας 
αυτής είναι τόσο σημαντική για τη μείωση του κόστους δανει-
σμού.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕΕ) 
και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) εκπονούν από 
κοινού, μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση αναγκών δεξιοτήτων των 
επιχειρηματιών σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση του επιχειρημα-
τικού κινδύνου, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η έρευνα εκτελείται στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+, «Ανθε-
κτικότητα και δεξιότητες διάσωσης για ΜΜΕ, ενίσχυση της Early 
Warning Europe» με το ακρωνύμιο «ResC-EWE».
Το έργο ResC-EWE στοχεύει να επανασχεδιάσει την κατάρτιση και 
συμβουλευτική της επιχειρηματικότητας στο ευρωπαϊκό σύστημα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της αλλαγής παραδειγμάτων 
και νοοτροπίας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενσωμάτωσης δεξι-
οτήτων ευαισθητοποίησης σε θέματα κινδύνου, βασικών στρατη-

γικών αναγνώρισης κινδύνων και μετριασμού καθώς και γνώσε-
ων για αναζήτηση συμβουλών στο ισχυρό δίκτυο Early Warning 
Europe και στο ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο συμβούλων επιχειρήσε-
ων. Τα απτά αποτελέσματα θα είναι υψηλής ποιότητας επεκτάσιμα 
και βασισμένα στην πρακτική περιεχόμενα μαθημάτων, που θα 
στοχεύουν στις ανάγκες των φοιτητών επιχειρηματικότητας και 
των ΜΜΕ, καθώς και καινοτόμων τυπικών, μη τυπικών και άτυ-
πων μεθοδολογιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως MOOCS, 
κινητή μάθηση, μάθηση μέσω εργασίας, bootcamps και εκπαί-
δευσης lunch-bag. Αυτά θα είναι διαθέσιμα σε μια εργαλειοθήκη 
ανοιχτού κώδικα ResC-EWE και θα δοκιμαστούν στις ομάδες-στό-
χους στις συμμετέχουσες χώρες.
Οι δύο φορείς ζητούν όποιος επιθυμεί να απαντήσει στο ερωτη-

ματολόγιο. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική. Η ολοκλή-
ρωση θα απαιτήσει περίπου 20 λεπτά και όλες οι ερωτήσεις είναι 
προαιρετικές. Όλες οι συγκεντρωμένες πληροφορίες θα αντιμετω-
πίζονται με εμπιστευτικότητα και πρόκειται να τύχουν επεξεργασί-
ας σε συγκεντρωτικό επίπεδο (aggregate data) αποκλειστικά για 
τον σκοπό εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων και στατιστικών 
στοιχείων στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ «Ανθεκτικότητα 
και δεξιότητες διάσωσης για ΜΜΕ, ενίσχυση της Early Warning 
Europe» με το ακρωνύμιο «ResC-EWE».
Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές σελίδες των δύο 
φορέων.

ΥΠΕΝ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

Γ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑβΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΦΕΡΕΓΓΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΜΕ» 
Ξεκίνησαν η ΓΣΕΒΕΕ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο  
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Σημαντικά μεγαλύτερη ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας το 
2020 και μικρότερη ανάκαμψή της το 2021, λόγω της πανδη-
μίας του κορωνοϊού, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) με την αναθεώρηση των προβλέψεων του Απριλίου 
(World Economic Outlook Update), όπως μετδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Παράλληλα, το Ταμείο προβλέπει πιο εκρηκτική αύξηση των 
δημοσιονομικών ελλειμμάτων, καθώς τα μέτρα στήριξης που 
έχουν ανακοινωθεί σε όλο τον κόσμο εκτιμώνται τώρα σε πάνω 
από 11 τρισ. δολάρια αντί 8 τρισ. δολαρίων τον Απρίλιο. Αυτό 
θα έχει ως συνέπεια μία επίσης πιο εκρηκτική αύξηση του δημό-
σιου χρέους σε παγκόσμιο επίπεδο από αυτή που εκτιμούσε το 
ΔΝΤ τον Απρίλιο, το οποίο προβλέπεται ότι θα υπερβεί για πρώ-
τη φορά το 100% του ΑΕΠ και για τις αναπτυγμένες οικονομίες 
θα υπερβεί το 130% του ΑΕΠ. 
Το Ταμείο εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία θα σημειώσει 
φέτος ύφεση 4,9% έναντι 3% που εκτιμούσε τον Απρίλιο, ενώ 
για το 2021 εκτιμά ότι θα ανακάμψει 5,4%. Το πλήγμα θα είναι 
μεγαλύτερο για τις ανεπτυγμένες οικονομίες, οι οποίες εκτιμάται 
ότι θα υποστούν φέτος ύφεση 8% για να ανακάμψουν 4,8% το 
2021, με αποτέλεσμα το ΑΕΠ τους να είναι χαμηλότερο το επό-
μενο έτος κατά 4% σε σχέση με το επίπεδο του 2019. Ειδικότερα 
για την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ προβλέπει ύφεση 10,2% φέτος και 
ανάκαμψη 6% το 2021, με την Ιταλία και την Ισπανία να αντι-
μετωπίζουν τις χειρότερες προοπτικές (12,8% ύφεση φέτος 
και ανάκαμψη 6,3% το 2021). Ιδιαίτερα έντονες εκτιμώνται οι 
επιπτώσεις της κρίσης και για τη Γαλλία (12,5% ύφεση και 7,3% 

ανάκαμψη, αντίστοιχα), ενώ μικρότερο αναμένεται το πλήγμα 
για τη Γερμανία, όπου προβλέπεται ύφεση 7,8% φέτος και ανά-
καμψη 5,4% το 2021. 
Ισχυρή μείωση του ΑΕΠ θα σημειώσει και η αμερικανική οικο-
νομία, με την ύφεση να προβλέπεται στο 8% το 2020 και την 
ανάκαμψη στο 4,5% το 2021. Η Κίνα, από την οποία ξεκίνησε 
η πανδημία του κορωνοϊού, προβλέπεται ότι θα αποφύγει την 
ύφεση, καταγράφοντας ανάπτυξη της τάξης του 1% φέτος και 
8,1% το 2021. 
Πάνω από το 95% των χωρών του κόσμου εκτιμάται ότι θα 
έχουν φέτος μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματός τους, με 
αποτέλεσμα να ανακοπεί η σημαντική πρόοδος που είχε ση-
μειωθεί στη μείωση της ακραίας φτώχειας στον κόσμο από τη 
δεκαετία του 1990. 
«Πάνω από το 75% των χωρών ξανανοίγουν τώρα τις οικο-
νομίες τους, την ίδια ώρα που η πανδημία εντείνεται σε πολλές 
αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες», δήλωσε 
η επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Γκίτα Γκόπινατ, προ-
σθέτοντας: «Αρκετές χώρες έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν. 
Ωστόσο, απουσία μίας ιατρικής λύσης, η ισχύς της ανάκαμψης 
είναι εξαιρετικά αβέβαιη και ο αντίκτυπος σε τομείς και χώρες 
ανομοιόμορφος». 
Από τα 11 τρισ. δολάρια που εκτιμώνται τα μέτρα που πήραν 
όλες οι χώρες για τη στήριξη των οικονομιών τους, τα μισά 
(5,4 τρισ. δολάρια) αφορούν πρόσθετες δημόσιες δαπάνες και 
απώλειες δημόσιων εσόδων, ενώ τα υπόλοιπα μισά αφορούν 

τη στήριξη της ρευστότητας με δάνεια, συμμετοχή στο μετοχικό 
κεφάλαιο επιχειρήσεων και εγγυήσεις. Για τις χώρες της G20, τα 
δημοσιονομικά μέτρα αντιστοιχούν στο 6% του ΑΕΠ έναντι 3% 
τον περασμένο Απρίλιο. Το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στον 
κόσμο εκτιμάται ότι θα φθάσει φέτος στο επίπεδο του 14% του 
ΑΕΠ, αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 
2019, ενώ για τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες προβλέπεται να 
διευρυνθεί στο 16,5% του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 13 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα. Για την Ευρωζώνη, 
το ΔΝΤ προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 11,7% για φέτος 
και 5,3% για το 2021, με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος της να 
εκτιναχθεί στο 105,1% του ΑΕΠ φέτος για να υποχωρήσει ελα-
φρά στο 103% το 2021. Το χρέος της Ιταλίας προβλέπεται να 
εκτιναχθεί σο 166,1% του ΑΕΠ φέτος, ενώ της Ισπανίας και της 
Γαλλίας εκτιμάται ότι θα φθάσει σε επίπεδα πολύ πάνω από το 
100% (στο 123,8% και το 125,7%, αντίστοιχα). 
Το ΔΝΤ συνιστά στις χώρες που χαλαρώνουν τα περιοριστικά 
μέτρα για την εξάπλωση του κορωνοϊού να στρέψουν σταδιακά 
τις δημοσιονομικές πολιτικές τους από τη στήριξη των επιχειρή-
σεων προς μία καλύτερα στοχευμένη στήριξη των νοικοκυρι-
ών, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της παραοικονομίας. Τα 
μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης πρέπει να ενθαρρύνουν 
την ασφαλή επιστροφή στην εργασία και να διευκολύνουν τις 
διαρθρωτικές μεταβολές στις αγορές εργασίας για να είναι πιο 
ανθεκτικές οι οικονομίες μετά την COVID-19, αναφέρει το ΔΝΤ. 

Απαλλάσσονται από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους 
για τον Τεχνικό Έλεγχο, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανί-
ζονται εκπρόθεσμα στο ΚΤΕΟ, λόγω απουσίας στο εξωτερικό, 
με εγκύκλιο του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 
Γιάννη Κεφαλογιάννη, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος, 
κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματός για τον 

Τεχνικό Έλεγχο, βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού και προ-
σκομίσει αποδεικτικά στοιχεία τελωνειακής ή άλλης αρμόδιας 
ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, απαλλάσσεται από την υπο-
χρέωση καταβολής πρόσθετου τέλους.
Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση που ο 
ιδιοκτήτης του οχήματος, με την υποβολή στο ΚΤΕΟ δικαιολο-
γητικών (ταξιδιωτικά έγγραφα), αποδεικνύει την παραμονή 

του στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του 
οχήματος για τεχνικό έλεγχο, ενώ το όχημα βρίσκεται στη 
χώρα μας και δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης του 
οχήματος σε ΚΤΕΟ από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 
Σκοπός της απόφασης είναι να αποφύγουν την επιβάρυνση 
πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί ή παραμένουν εγκλωβισμένοι 
στο εξωτερικό, λόγω της πανδημίας COVID-19.

ΔΝΤ: ΠΡΟβΛΕΠΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΕΤΟΣ 
Και εκτίναξη του παγκόσμιου δημόσιου χρέους πάνω από το 100% του ΑΕΠ

ΚΤΕΟ: ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που βρίσκονται στο εξωτερικό
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Η σταδιακή άρση των περιορισμών στην κίνηση έχει οδηγήσει 
από το Μάιο σε ανάκαμψη της ζήτησης καυσίμων, επεσήμανε 
χθες ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων 
Ανδρέας Σιάμισιης. Ωστόσο συνολικά το 2020, ένα ποσοστό 
πτώσης της κατανάλωσης για τα καύσιμα κίνησης στην εγ-
χώρια αγορά μεταξύ 20 και 30% «θα ήταν θετικό σενάριο 
λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή εξάρτηση της χώρας από τον 
τουρισμό». 
Μιλώντας σήμερα στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των με-
τόχων που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ο κ. Σιάμισιης 
τόνισε ότι η εταιρεία κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να 
ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις από την κρίση του κορωνοϊού, 
παρουσιάζοντας θετικά αποτελέσματα στο πρώτο τρίμηνο. «Θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη, πρόσθεσε, ότι δεν είμαστε στην ίδια 
αγορά, άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε την ίδια απόδοση για 
το υπόλοιπο 2020 ή ακόμη και το 2021». 
Ο κ. Σιάμισιης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κατά τη διάρκεια 
της καραντίνας υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες δεν έγινε καμία 
πτήση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ενώ η ζήτηση για 
βενζίνες υποχώρησε σε ποσοστό έως και 50%. Αντίθετα στο πε-
τρέλαιο θέρμανσης παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης λόγω 
της πτώσης των τιμών. Από το Μάιο η άρση των περιορισμών 
στις μετακινήσεις έχει επαναφέρει τη ζήτηση στα αστικά κέντρα 
κοντά στα κανονικά επίπεδα, όμως στις τουριστικές περιοχές η 
κατανάλωση παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα. 

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ επεσήμανε πως με την δι-
αχείριση των αποθεμάτων που έγινε από τα τέλη του 2019 και 
την αξιοποίηση των χαμηλών διεθνών τιμών, ο όμιλος απο-
κόμισε όφελος της τάξης των 90 εκατ. ευρώ. Πρόσθεσε δε ότι 
η ανάκαμψη των διεθνών τιμών αποσβένει σταδιακά τη λογι-
στική ζημιά που «γράφουν» τα διυλιστήρια λόγω της χαμηλό-
τερης αποτίμησης των αποθεμάτων καυσίμων που διαθέτουν. 
Ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ, Γιάννης Παπαθανασίου σημείωσε πως 
«η στρατηγική που έχει χαράξει ο όμιλος, διασφαλίζει σταθερή 
πορεία ακόμη και σε αχαρτογράφητα νερά και αναγνωρίζεται 
από τους επενδυτές». 
Ο κ. Σιάμισης παρουσίασε εξάλλου την στρατηγική του ομίλου 
στους τομείς του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου, της ηλε-
κτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών και των ερευνών για 
υδρογονάνθρακες επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής: 
-Στον ηλεκτρισμό χρειάζεται το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που 
να επιτρέπει στους ιδιώτες παραγωγούς να λειτουργούν αυτό-
νομα. Θα χρειαστούν επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων 
σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο που είναι το 
καύσιμο μετάβασης. 
-Στις ανανεώσιμες πηγές μετά την εξαγορά του φωτοβολταϊ-
κού πάρκου ισχύος 200 MW στην Κοζάνη θα ακολουθήσουν 
κι άλλες αγορές που θα φτάσουν την ισχύ του ομίλου στα 300 
μεγαβάτ ως το τέλος του 2021.  
-Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, σε πρώτη φάση θα δοθεί η 

δυνατότητα στους πελάτες να φορτίζουν τα ηλεκτρικά τους 
οχήματα στα πρατήρια καυσίμων του ομίλου. Ο κ. Σιάμισιης 
πρόσθεσε ωστόσο ότι «το στοίχημα για την προστασία του 
περιβάλλοντος είναι η καλύτερη λειτουργία των παραδοσιακών 
κινητήρων εσωτερικής καύσης. Θα απέφευγα να διαγράψω τα 
παραδοσιακά υγρά καύσιμα σαν μέρος της λύσης μαζί με την 
ηλεκτροκίνηση, το φυσικό αέριο και το υδρογόνο για την επό-
μενη ημέρα της αυτοκίνησης». 
-Η στρατηγική στον τομέα των ερευνών για υδρογονάνθρακες 
δεν θα έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Τα ΕΛΠΕ συμμετέχουν 
σε παραχώρησης εννέα περιοχών στην Ελλάδα που βρίσκονται 
σε διαφορετικά στάδια. Η ανάπτυξη ενός κοιτάσματος απαιτεί 
πολύχρονες προσπάθειες οι οποίες είναι κοστοβόρες, περιέχουν 
ρίσκο και «γι αυτό το λόγο θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα 
επόμενα βήματα». Στον Δυτικό Πατραϊκό Κόλπο η πρώτη ερευ-
νητική γεώτρηση προγραμματίζεται τα επόμενα τρίμηνα. 
-Στον τομέα του φυσικού αερίου αναμένονται οι εξελίξεις στην 
αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, το 35% των μετοχών της οποίας 
ανήκει στα ΕΛΠΕ. Τα ΕΛΠΕ θα αποχωρήσουν από τη δραστηριό-
τητα των δικτύων ενώ θα επιδιώξουν την εξαγορά του 65% της 
εμπορίας - σε διαφορετική περίπτωση θα πουλήσουν στον προ-
τιμητέο επενδυτή το 35%. Ο κ. Σιάμισιης εξέφρασε την ελπίδα, οι 
προσφορές των ενδιαφερόμενων επενδυτών να απεικονίζουν 
την πραγματική αξία της εταιρείας ενώ εκτίμησε ότι η συναλλα-
γή θα κλείσει στις αρχές του 2021.

Δεν θα πραγματοποιηθούν ορισμένα δρομολόγια σε όλο το 
δίκτυο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου, λόγω 
της 4ωρης στάσης εργασίας 12:00-16:00, που έχει εξαγγείλει 
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ). Αναλυ-
τικά τα δρομολόγια που δεν θα πραγματοποιηθούν είναι:
1. Μεταξύ Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Αθηνών
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 52, 53, 
54, 55, 56, 57. 
2.  Μεταξύ Κιάτου-Αιγίου-Κιάτου
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 302, 
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309. 
3. Μεταξύ Αεροδρομίου-Κιάτου-Αεροδρομίου
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 403/414, 
413/404, 405/416, 415/406. 
4. Μεταξύ Αθηνών - Οινόης- Χαλκίδας - Οινόης - Αθηνών
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1542, 
1546, 1550, 1547, 1551,1555.
Σημείωση: Η αμαξ/χία 1552 θα αναχωρήσει μετά τη λήξη της 
στάσης εργασίας. 
5. Μεταξύ Λάρισας-Βόλου-Λάρισας
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1576, 
1578, 1575, 1577. 
 6. Μεταξύ Λάρισας- Παλαιοφαρσάλου-Καλαμπάκας- Λάρι-
σας - Θεσσαλονίκης- Καλαμπάκας
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 590 (με-
ταξύ Λάρισας-Θεσσαλονίκης). 

 7. Μεταξύ Πειραιά - Κιάτου - Πειραιά
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1312, 
1314, 1316, 1318, 1320, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321.
Σημείωση: Η αμαξ/χία 1323 θα αναχωρήσει μετά τη λήξη της 
στάσης εργασίας. 
 8. Μεταξύ Πειραιώς - Αεροδρομίου - Πειραιώς
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1214, 
1216, 1218, 1220, 1222, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 
1223.
Σημείωση: α) Η αμαξ/χία 1213 καταργείται στο τμήμα μεταξύ 
Αθηνών-Πειραιώς.
β) Η αμαξ/χία 1224 καταργείται στο τμήμα μεταξύ Πειραιώς 
- Αθηνών. 
9. Μεταξύ Λιοσίων - Κορωπίου - Λιοσίων
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 12232, 
12237, 12236, 12241, 12240, 12245, 12244, 12249. 
10. Μεταξύ Λιοσίων - Αεροδρομίου - Λιοσίων
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 2222, 
2226, 2230, 2234, 2238, 2227, 2231, 2235, 2239, 2243. 
11. Μεταξύ Θεσσαλονίκης-Λάρισας-Παλαιοφαρσάλου-Λάρι-
σας-Θεσσαλονίκης
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1598, 
2590, 2592, 1599, 2591, 2593. 
12. Μεταξύ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας - Φλώρινας-Θεσσαλονί-
κης
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 81, 84, 

83, 86. 
13. Μεταξύ Αλεξανδρούπολης - Δικαίων-Αλεξανδρούπολης
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1682, 
1683, 1684, 1685. 
14. Μεταξύ Διακοπτού-Καλαβρύτων-Διακοπτού
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1332, 
1333, 1336, 1337. 
15. Μεταξύ Αγ. Ανδρέα -Πάτρας -Ρίου - Αγ. Βασιλείου
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες:
12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 12301, 12303, 12305, 
12307, 12309. 
16. Δρομολόγια Λεωφορείων μεταξύ Κιάτου - Πάτρας - Κιά-
του
Δεν θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία: Λ10, Λ12,Λ18  (Κιά-
το-Πάτρα) και Λ9, Λ11,Λ17  (Πάτρα-Κιάτο). 
17. Δρομολόγια Λεωφορείων μεταξύ Αιγίου - Πάτρας - Αιγίου
Δεν θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία: Λ302, Λ303, Λ304, 
Λ305, Λ306, Λ307, Λ308, Λ309. 
18. Μεταξύ Πύργου-Κατάκολου-Ολυμπίας-Πύργου
Δεν θα κυκλοφορήσουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες: 1384, 
1385, 1386. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το 
επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 14511 ή να επι-
σκεφθεί την ιστοσελίδα www.trainose.gr.

ΕΛΠΕ: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΛΗΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ: ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
Λόγω της στάσης εργασίας σιδηροδρομικών



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

16

Στην ενεργειακή αναβάθμιση εννέα σχολείων προχωρά ο Δή-
μος Χαλανδρίου, μετά την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο 
ΠΕΠ της Περιφέρειας Αττικής και την εξασφάλιση χρηματοδότη-
σης, ύψους 750.000 ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Το έργο αφορά σε «παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας σε σχολικά συγκροτήματα» και εντάσσεται 
στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής από-
δοσης της χρήσης ΑΠΕ και της συμπαραγωγής και προώθησης 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις αστικές περι-
οχές».
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις 
στεγάνωσης και θερμομόνωσης, αντικατάστασης των κουφω-
μάτων παραθύρων και εξώθυρων, αλλά και των φωτιστικών 
σωμάτων, με νέα τεχνολογίας LED. Προβλέπονται συγκεκριμέ-
να, μονώσεις περίπου 4.733 τμ, τοποθέτηση κουφωμάτων πε-
ρίπου 2.200 τμ και 1.634 τεμαχίων φωτιστικών LED. H υλοποί-
ηση του έργου θα πρέπει να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου 
2020, όπως ορίζεται στην πράξη ένταξης.
Τα σχολεία αυτά είναι το 1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο, 4ο Νηπιαγω-
γείο, 4ο Δημοτικό, 5ο Λύκειο, 5ο Νηπιαγωγείο, 5ο Δημοτικό, 
12ο Δημοτικό, 15ο Νηπιαγωγείο. Ο συνολικός προϋπολογισμός 

του έργου φτάνει το 1,250 εκατ. ευρώ και ο Δήμος Χαλανδρίου 
θα διαθέσει το ποσό των 500.000 ευρώ από ίδιους πόρους για 
την ολοκλήρωσή του.
«Με μεγάλη ικανοποίηση υποδεχόμαστε την ένταξη του με-
γάλου έργου ενεργειακής αναβάθμισης εννέα σχολείων του 
δήμου μας, τα οποία λόγω της παλαιότητάς τους έχουν μεγάλες 
απώλειες ενέργειας με σοβαρές επιβαρύνσεις για το περιβάλλον 
και τους προϋπολογισμούς των σχολικών επιτροπών, χωρίς το 
επιθυμητό αποτέλεσμα, από άποψη συνθηκών, για μαθητές 
και εκπαιδευτικούς», δήλωσε ο δήμαρχος Χαλανδρίου, Σίμος 
Ρούσσος, και συνέχισε:
«Το έργο, σε συνδυασμό με τη μεγάλη εργολαβία ύψους 1,2 
εκατ. ευρώ που είναι σε εξέλιξη για παρεμβάσεις σε όλα τα σχο-
λικά συγκροτήματα της πόλης, αναμένεται να αλλάξει ριζικά την 
εικόνα των σχολείων του Χαλανδρίου. Θέλουμε σχολεία λει-
τουργικά, σύγχρονα και πάνω απ’ όλα φιλικά για τη μαθητική 
κοινότητα και το περιβάλλον. Σ’ αυτό το πλαίσιο προχωρούμε 
στην υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομών, αξιοποιώ-
ντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και ίδιους 
πόρους του δήμου και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη οικονομι-
κή συγκυρία για τους ΟΤΑ».

Ο κ. Ρούσσος εξέφρασε ευχαριστίες προς τον περιφερειάρχη 
Γιώργο Πατούλη και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Αττικής για την καθοριστική συμβολή τους στη διαδικασία έντα-
ξης του έργου.
Για να διεκδικήσει την ένταξη του έργου, ο Δήμος Χαλανδρίου 
ολοκλήρωσε, από το 2019, ένα σχέδιο δράσης για την Αειφόρο 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ), στο πλαίσιο των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από το «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα 
και την Ενέργεια».
Μεταξύ άλλων, το ΣΔΑΕΚ του Δήμου Χαλανδρίου προτείνει 
μία σειρά από ενέργειες που έχουν ως στόχο την εξοικονόμη-
ση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια, προτείνοντας ενεργειακή 
αναβάθμιση σε επιλεγμένα κτίρια έως το 2022 και παρεμβάσεις 
ενεργειακής εξοικονόμησης στο σύνολο των δημοτικών κτιρί-
ων έως το 2030.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση των 
σχολικών κτιρίων που έχουν χτιστεί εδώ και αρκετές δεκαετί-
ες, καθώς παρουσιάζουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση (με 
ανάλογες εκπομπές CO2) και δεν εξασφαλίζουν συνθήκες θερ-
μικής άνεσης για τους χρήστες.

Στη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία 
όλες, ανεξαιρέτως, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
καταχωρούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 
προσπάθειά τους να χρηματοδοτηθούν από τα χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα προχωράει το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κων-
σταντίνος Μίχαλος επεσήμανε, όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, ότι η πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία του 
ΕΒΕΑ αποσκοπεί στην καταγραφή όλων των ζητημάτων 
που προκύπτουν στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

από τις τράπεζες, καθώς τα επιμελητήρια έχουν γίνει απο-
δέκτες τεράστιου αριθμού παραπόνων ότι οι τράπεζες δεν 
παρέχουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι 
οι τελευταίες πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από 
την κυβέρνηση για την ένταξη στα χρηματοδοτικά εργαλεία 
που παρέχουν ρευστότητα και μάλιστα με εγγυήσεις του ελ-
ληνικού Δημοσίου.
Η επιμελητηριακή κοινότητα, για τα προβλήματα αυτά έχει 
ήδη ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση και τους συναρ-
μόδιους υπουργούς, ζητώντας την παρέμβασή τους προκει-
μένου οι τράπεζες να προχωρήσουν σε χρηματοδοτήσεις και 
επιχορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια 

που έχουν τεθεί. 
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://daneia.acci.gr 
που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ www.acci.gr 
όλες οι επιχειρήσεις πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να γνω-
στοποιούν προβλήματα ή καθυστερήσεις που θεωρούν ότι 
δεν οφείλονται σε δική τους έλλειψη και κάλυψη των ελάχι-
στων προϋποθέσεων για την έγκριση ή την εκταμίευση χρη-
ματοδότησης προκειμένου η κάθε περίπτωση ξεχωριστά να 
αναδεικνύεται και να επιλύεται με τον καλύτερο τρόπο.
Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα γίνεται με τη 
χρήση των κωδικών taxisnet, καθώς είναι συνδεδεμένη με τη 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Το νέο μανιφέστo με τίτλο «Generali Caring Ecosystem» πα-
ρουσιάζει σε πελάτες και συνεργάτες της η εταιρεία Generali, 
θέλοντας να εκκινήσει μία νέα εποχή φροντίδας και προστασίας.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, πρόκειται για ένα μοντέλο ασφάλισης 
«360°» όπου ασφαλιστικά προγράμματα, έξυπνα εργαλεία 
εξυπηρέτησης, ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες, που εκτεί-
νονται πέρα από τον χώρο της ασφάλισης, αλληλοεπιδρούν 
παρέχοντας μία συνολική λύση που απαντά σε κάθε σύγχρονη 
ανάγκη. 
Το νέο ολιστικό μοντέλο λειτουργίας της Generali, όπως σημει-

ώνεται σε ανακοίνωση, αξιοποιεί την τεχνολογία για να ενσω-
ματώσει λύσεις, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελα-
τών και των συνεργατών της υπό μία ενιαία αξία, τη φροντίδα.
Όπως τονίζει ο CEO της Generali, Πάνος Δημητρίου: «Σε έναν 
αβέβαιο και ταχέως εναλλασσόμενο κόσμο η απλότητα και η εν-
συναίσθηση είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν την Generali 
να ξεχωρίζει. Ως ένας Lifetime Partner, που δεν δίνει απλώς 
μία υπόσχεση να είναι δίπλα στους ασφαλισμένους τη στιγμή 
ενός δυσάρεστου συμβάντος, αλλά αποτελεί συνοδοιπόρος σε 
κάθε τους βήμα και τους βοηθά να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. 

Η καθημερινή μας προσπάθεια εστιάζει στο να είμαστε «απλοί κι 
έξυπνοι» στην προσέγγιση μας και στις διαδικασίες μας, σε έναν 
κόσμο σύνθετο κι απαιτητικό. Να συνδυάζουμε την τεχνολογι-
κή καινοτομία με τη φροντίδα και την εξατομικευμένη συμβου-
λευτική, μέσα από ένα δίκτυο επαγγελματιών ασφαλιστικών 
συμβούλων και να απαντάμε στις προκλήσεις που αναδύονται 
κάθε μέρα, ενσωματώνοντας την πρόληψη και την ουσιαστική 
φροντίδα σε κάθε μας υπηρεσία».

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕβΕΑ 
Για την καταγραφή των ζητημάτων που προκύπτουν στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις τράπεζες

«ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ GENERALI
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Η «Επιχειρηματική βίζα» αποτελεί μέτρο που κινείται προς 
τη σωστή κατεύθυνση, όπως σημειώνει σε δήλωσή του 
ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Ο 
ίδιος προσθέτει ότι «η ρύθμιση, απαντά στο διαχρονικό 
αίτημα των επιμελητηρίων για τη διευκόλυνση των επι-
χειρήσεων να φιλοξενούν επιχειρηματικούς επισκέπτες, 
καθώς μέχρι σήμερα έρχονται αντιμέτωποι με χρονοβό-
ρες διαδικασίες χορήγησης θεωρήσεων εισόδου σε πολί-
τες τρίτων χωρών».
Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου έχει ως εξής: 
«...Είναι γνωστό ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Πολύ δε μάλ-
λον για τους επιχειρηματίες ο χρόνος των οποίων είναι 

«πιεσμένος» ανάμεσα σε επιχειρηματικές επαφές, λήψεις 
αποφάσεων για συνεργασίες και συνέργειες κλπ. Την 
«Επιχειρηματική βίζα» , που καθιερώνει και η Ελλάδα, την 
έχουν θεσμοθετήσει ήδη 21 κράτη-μέλη της ενισχυμένης 
συνεργασίας Σένγκεν. Η ρύθμιση, που κινείται στη σωστή 
κατεύθυνση, απαντά στο διαχρονικό αίτημα των επιμελη-
τηρίων για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να φιλοξε-
νούν επιχειρηματικούς επισκέπτες, καθώς μέχρι σήμερα 
έρχονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες διαδικασίες χορή-
γησης θεωρήσεων εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών. Η 
διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή καθώς Έλληνες πολίτες, 
πολίτες της Ε.Ε. και χωρών-μελών του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου ή ακόμη και πολίτες από τρίτες χώρες 

οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα θα υποβάλουν 
στις ελληνικές προξενικές αρχές έντυπο πρόσκλησης των 
πολιτών τρίτης χώρας που επιθυμούν να έρθουν στην 
Ελλάδα για συναντήσεις, συνέδρια, εκθέσεις, διασκέψεις ή 
εκδηλώσεις εμπορικού και βιομηχανικού χαρακτήρα. Το 
έντυπο αυτό ενέχει και την ανάληψη ευθύνης/φιλοξενίας 
των πολιτών για τους οποίες αιτείται η θεώρηση βίζας. Η 
θεσμοθέτηση της «Επιχειρηματικής Πρόσκλησης» εντάσ-
σεται στο γενικότερο πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων 
και διαμόρφωσης ενός φιλοεπιχειρηματικού και φιλοε-
πενδυτικού περιβάλλοντος...».

Τη δυνατότητα εξ αποστάσεως θερμομέτρησης ατόμων, 
χωρίς ακτινοβολία, χωρίς να χρειάζεται αναμονή σε ουρές 
και με πλήρη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, 
προσφέρει το σύστημα «Smart Gate», που δημιούργησε η 
βιομηχανία αλουμινίου Alumil, σύμφωνα με σημερινή ανα-
κοίνωση της εταιρείας. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα 
καταμέτρησης των ατόμων, που εισέρχονται ή εξέρχονται 
από τον χώρο όπου είναι εγκατεστημένο, ώστε να διατηρεί-
ται το προβλεπόμενο όριο, βάσει των οδηγιών και πρωτο-
κόλλων για την Covid-19.
«Χάρη στην ταχύτητα μέτρησης από απόσταση, (το Smart 
Gate) αποτρέπει τη δημιουργία αναμονής κατά την είσοδο 

και για τον λόγο αυτό συνιστάται για σχολεία, εργασιακούς 
χώρους, καταστήματα, εταιρείες, γραφεία, οργανισμούς, 
χώρους διασκέδασης (εμπορικά κέντρα, καφετέριες, εστι-
ατόρια, γήπεδα κ.α.), μέσα μεταφοράς (σταθμούς μετρό, 
τρένων, πλοίων, αεροδρόμια κ.α.) και οποιονδήποτε άλλο 
χώρο χρήζει υγειονομικής προστασίας» υπογραμμίζεται 
στην ανακοίνωση της εταιρείας, όπου επισημαίνεται ακόμα 
ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 «αποτελεί 
βασική προτεραιότητα όλων, την ώρα που επιχειρούμε να 
επανέλθουμε στις καθημερινές μας δραστηριότητες με σκο-
πό την προστασία της υγείας μας. Άλλωστε, η επανεκκίνηση 
των οικονομικών δραστηριοτήτων περνά μέσα από την 

εφαρμογή συγκεκριμένων οδηγιών και πρωτοκόλλων».
Σύμφωνα με την εταιρεία, το Smart Gate επιτυγχάνει ακρί-
βεια μέτρησης με απόκλιση μόλις 0,2 °C (βαθμών Κελσίου), 
χάρη στις εκατοντάδες ταυτόχρονες μετρήσεις από τους 18 
αισθητήρες του συστήματος. Η καινοτομία του κρύβεται 
στη δυνατότητα του να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο, με 
πολλαπλά κάτοπτρα την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέ-
μπει το ανθρώπινο σώμα και μέσω αλγοριθμικών μετρήσε-
ων απεικονίζει τη μέγιστη θερμοκρασία δίχως να επηρεάζε-
ται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την εργασία απηύ-
θυνε χθες –σύμφωνα με το ΑΠΕ-  έκκληση στις κυβερνήσεις 
για να στηρίξουν δεκάδες εκατομμύρια μετανάστες εργαζο-
μένους που αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στις πατρίδες 
τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, μόνο και μόνο 
για να βρεθούν αντιμέτωποι με την ανεργία και τη φτώχεια. 
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν εργαζομέ-
νους, πολλοί εκ των οποίων έχασαν τη δουλειά τους εν μία 
νυκτί, στα μέτρα κοινωνικής προστασίας και να τους ενσω-
ματώσουν και πάλι στην αγορά εργασίας της χώρας τους, 
ανέφερε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO). 
«Είναι μια εν δυνάμει κρίση μέσα στην κρίση», δήλωσε η 
Μανουέλα Τομέι, διευθύντρια του τμήματος συνθηκών ερ-
γασίας και ισότητας της ILO, σε συνέντευξη Τύπου. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε όλον τον κόσμο υπάρχουν 
164 εκατ. μετανάστες εργαζόμενοι, με το ήμισυ περίπου 

εξ αυτών να είναι γυναίκες, αντιστοιχώντας στο 4,7% του 
παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με την ILO. 
Πολλοί εξ αυτών εργάζονται στην υγειονομική περίθαλψη, 
τις μεταφορές, σε οικιακές εργασίες και τη γεωργία. 
Τα εμβάσματά τους είναι κρίσιμης σημασίας για τις οικο-
γένειες τους αλλά και για την οικονομία της πατρίδας τους, 
ανέφερε η Τομέι, επικαλούμενη έκθεση της Παγκόσμιας 
Τράπεζας σύμφωνα με την οποία προβλέπεται μείωση κατά 
100 δισεκ. δολάρια στα εμβάσματα έως τα τέλη του έτους. 
Μόνο στη Νότια Ασία επέστρεψαν σχεδόν ένα εκατομμύριο 
μετανάστες εργαζόμενοι, δήλωσε η Μισέλ Λέιτον, επικεφα-
λής του τμήματος μετανάστευσης για λόγους εργασίας στην 
ILO.
Αυτοί περιλαμβάνουν 500.000 Νεπαλέζους, που επέστρε-
ψαν από την Ινδία, πάνω από 250.000 Μπαγκλαντεσιανούς 
από τη Μέση Ανατολή, 130.000 Ινδονήσιους, 100.000 

υπηκόους της Μιανμάρ και 50.000 Φιλιππινέζους, κυρίως 
ναυτικούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ILO. 
Η Αιθιοπία αναμένει ότι έως τα τέλη του έτους θα επιστρέ-
ψουν στη χώρα 200.000-500.000 μετανάστες, πρόσθεσε η 
Λέιτον. 
Οι απώλειες θέσεων εργασίας αφορούν και πάρα πολ-
λούς μετανάστες εργαζομένους στον Κόλπο, με πάνω από 
90.000 να εκτιμάται ότι έχουν εγκαταλείψει το Κουβέιτ από 
τον Απρίλιο, δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου της ILO 
στη Βηρυτό Ρίτσαρντ Κολεβίνσκι. Ωστόσο, σύμφωνα με 
τον ίδιο, δεν επιθυμούν να επαναπατριστούν όλοι οι άνερ-
γοι που έχουν απομείνει στον Κόλπο, ενώ πρόσθεσε ότι τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν έχουν χαλαρώ-
σει τους περιορισμούς για την αλλαγή εργοδότη. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕβΕΠ β. ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ VISA»:
Απαντά στο διαχρονικό αίτημα των επιμελητηρίων για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να φιλοξενούν επιχειρηματικούς επισκέπτες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Και καταμέτρησης ατόμων που εισέρχονται σε έναν χώρο δημιούργησε η Alumil

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ILO): ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ 
Και θέσεις εργασίας στις πατρίδες τους μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία της Covid-19
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Από τον ΕΛΟΤ εκδόθηκε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία στο 
πλαίσιο της συμφωνίας (Framework Partnership Agreement 
– FPA) μεταξύ CEN-CENELEC Management Centre (CCMC) και 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 
(ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενο έργο για τη με-
τάφραση στην ελληνική γλώσσα ευρωπαϊκών τυποποιητικών 
εγγράφων, που υποστηρίζουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 
Νομοθεσίας Τεχνικής Εναρμόνισης (SA/CEN/2019-02 & SA/
CENELEC/2019-02).
Με γνώμονα την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των 

αναγκών των ενδιαφερομένων μερών, προσκαλούμε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στην επιλογή των προς 
μετάφραση προτύπων, που περιέχονται στον κατωτέρω κατάλο-
γο ευρωπαϊκών προτύπων επιλέξιμων για μετάφραση, όπου στη 
στήλη “Νομοθεσία EE” αναφέρεται η σχετική Οδηγία ή Κανονι-
σμός της ΕΕ και στη στήλη “Mandate” αναφέρεται η σχετική Ανά-
θεση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, CEN ή CENELEC.
Λαμβάνοντας υπόψη τη Νομοθεσία, Τομέα ή Κλάδο ενδιαφέρο-
ντός σας, σας καλούμε να μας προτείνετε πρότυπα, που θεωρείτε 
ότι είναι αναγκαίο να μεταφραστούν, συμπληρώνοντας στο κα-

τωτέρω αρχείο:
α) υποχρεωτικά τα στοιχεία σας στο φύλλο εργασίας ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΦΟΡΕΑ και
β) τη στήλη «Επιλογή» με τον αριθμό 1 και (προαιρετικά) τη στήλη 
«Αιτιολόγηση» αναφέροντας σχετικό τεκμήριο ή ανάγκη για μετά-
φραση στο φύλλο εργασίας CEN_CLC_Stds_ELIG.
Το συμπληρωμένο αρχείο πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου papastathopoulou [at] elot [dot] gr 
μέχρι 10/7/2020, ώστε οι προτάσεις σας να αξιοποιηθούν για την 
οριστικοποίηση του καταλόγου των μεταφραστέων προτύπων.

Σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις μετά την σταδιακή άρση των περιοριστικών 
μέτρων. Το ζήτημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων που είχε 
επισημανθεί, στην έρευνα του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επι-
χειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2020, 
ως το σημαντικότερο πρόβλημα που θα χρειαστεί να αντιμετω-
πίσουν οι επιχειρήσεις είναι εμφανές και στη νέα έκτακτη έρευνα 
της συνομοσπονδίας για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης 
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μετά την άρση των πε-
ριοριστικών μέτρων.
Όπως σημειώνεται από τη ΓΣΕΒΕΕ, τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση για την ενίσχυση της ρευστό-
τητας των επιχειρήσεων δεν επαρκούν για να καλύψουν την 

πλειονότητα των επιχειρήσεων.
Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία με την εταιρεία MARC, αποτυπώνουν την κατά-
σταση ως εξής:
- 8 στις 10 επιχειρήσεις (81,7%) δήλωσαν πως ο τζίρος τους 
ήταν μειωμένος το προηγούμενο διάστημα (μήνα) σε σχέση με 
το αντίστοιχο περσινό. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας ο μέσος 
όρος μείωσης του τζίρου είναι 46%.
- 2 στις 10 επιχειρήσεις (21,1%) δήλωσαν πως είναι πολύ πι-
θανό το προσωπικό τους να μειωθεί το επόμενο εξάμηνο, ενώ 
μόλις το 5% δήλωσε πως θα προχωρήσει σε προσλήψεις. Εκτι-
μάται, με βάση τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα 
πως μέχρι το τέλους του έτους κινδυνεύουν να χαθούν περίπου 

190.000 θέσεις εργασίας.
- 1 στις 3 (33,9%) επιχειρήσεις εκφράζουν τον φόβο για ενδεχό-
μενη διακοπή της δραστηριότητας τους το επόμενο διάστημα.
- Σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις (37,2%) δήλωσαν ότι το επόμενο 
διάστημα δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις φορολογι-
κές τους υποχρεώσεις
- 1 στις 3 επιχειρήσεις (33,4%) δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα 
δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές της υποχρε-
ώσεις.
- Σχεδόν 6 στις 10 (55,1%) επιχειρήσεις είναι λίγο ή καθόλου 
ικανοποιημένες με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την 
στήριξη των επιχειρήσεων.

Θλίψη και συγκλονισμό εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος σχολιάζοντας τις προσπάθειες για μετατροπή της 
Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
Σε δήλωσή του στην Washighton Post, ο Οικουμενικός Πατρι-

άρχης τόνισε: “Τι μπορώ να πω ως ένας χριστιανός ιερωμένος 
και Έλληνας Πατριάρχης στην Πόλη; Αντί μια κληρονομιά 1500 
χρόνων να μας ενώνει, μας χωρίζει. Είμαι στεναχωρημένος και 
συγκλονισμένος”.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο ερώτημα πόσο θα αντέξουν 
ακόμη οι άδειες εκκλησίες στην Πόλη ανέφερε “επιβιώσαμε για 
17 αιώνες και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ για πάντα, είναι 
θέλημα Θεού”.

Αύξηση 1,6% παρουσίασε –όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ο δείκτης 
μισθολογικού κόστους (στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από 
τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών) 
χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθ-
μό των εργασίμων ημερών) το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 

0,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το 2018.
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, ο συγκεκριμένος δεί-
κτης με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον 
αριθμό των εργασίμων ημερών, σημείωσε αύξηση 0,8% σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2019, έναντι 
αύξησης 1,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το 

2018.
Ενώ, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών 
αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσίασε αύξηση 2,4% σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2019, έναντι 
αύξησης 0,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το 
2018.

ΕΛΟΤ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΙΜΕ ΓΣΕβΕΕ: 1 ΣΤΙΣ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟβΟ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ 
Εκφράζει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος (ΚΥΠΕ)

ΑΥΞΗΣΗ 1,6% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ   
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Διευκρινίσεις επί της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με αριθμ. 
23102/477/12-6-2020 (Β  ́ 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης 
εποχικά εργαζομένων-Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομέ-
νων των επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήτ-
τονται σημαντικά», παρέχει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α της αριθμ. 
23102/477/12-6-2020 ΚΥΑ:
A) i) α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδο-
χειακών και τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας, που 
επαναλειτουργούν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, υπο-
χρεούνται, κατά την επαναλειτουργία τους, να επαναπροσλάβουν 
τους ίδιους εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή 
τουριστική περίοδο του έτους 2019, που συνεχίζουν να επιθυμούν 
να εργαστούν στους ίδιους εργοδότες. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και 
για όσους εργαζόμενους δεν εκδήλωσαν με οποιονδήποτε τρόπο 
την πρόθεσή τους να επαναπροσληφθούν στον ίδιο εργοδότη, έως 
την ημερομηνία επαναλειτουργίας της επιχείρησης κατά την τρέχου-
σα τουριστική περίοδο.
β) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων εποχικής 
λειτουργίας, που επαναλειτουργούν κατά τη θερινή τουριστική 
περίοδο 2020, υποχρεούνται, κατά την επαναλειτουργία τους, να 
επαναπροσλάβουν τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν 
κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019, που συνεχίζουν 
να επιθυμούν να εργαστούν στους ίδιους εργοδότες. Η υποχρέωση 
αυτή ισχύει και για όσους εργαζόμενους δεν εκδήλωσαν με οποιον-
δήποτε τρόπο την πρόθεσή τους να επαναπροσληφθούν στον ίδιο 
εργοδότη, έως την ημερομηνία επαναλειτουργίας της επιχείρησης 
κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο.
Η επαναπρόσληψη υλοποιείται με την υποβολή του σχετικού εντύ-
που Ε3: « Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία 
Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας 
Πρόσληψης) στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
ii) α) Οι ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις δύνανται να θέτουν σε ανα-
στολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπι-
κού της επιχείρησής τους από την ημερομηνία επαναπρόσληψής 
τους και μέχρι τις 30/9/2020, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας 
απασχόλησής τους, κατά την προηγούμενη περίοδο. Σε αναστολή 
σύμβασης εργασίας δύναται να τεθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων 
που απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο κατά τα δύο προηγούμενα έτη 
(2018-2019) και, κατ’ ανώτατο όριο, οι εργαζόμενοι που απασχολή-
θηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019. 
β) Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε 
αναστολή κατά τα ανωτέρω, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το 
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76), εφόσον οι εργαζόμενοι αυτοί δεν 
έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.
γ) Επισημαίνεται ότι εργαζόμενοι σε εργοδότες-επιχειρήσεις της παρ. 
i) της παρούσας εγκυκλίου, που θα επαναλειτουργήσουν εντός των 
μηνών Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου,καθίστανται 
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διά-
στημα από 1/6/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναλειτουργίας της 
επιχείρησης.
Για παράδειγμα:
I. Εργαζόμενος υποχρεωτικώς επαναπροσληφθείς σε εργοδότη-ε-
πιχείρηση π.χ. τουριστικό κατάλυμα εποχικής λειτουργίας της παρ. 
i) της παρούσας, που επαναλειτουργεί στις 25 Ιουνίου, υποβάλλει 

μονομερή υπεύθυνη δήλωση για το διάστημα από 1/6/2020 μέχρι 
24/6/2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Β του 
άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ. Από τις 25/6/2020, 
ημερομηνία επαναλειτουργίας του εποχικού τουριστικού καταλύ-
ματος και, σε κάθε περίπτωση, μετά την επαναπρόσληψη του εν 
λόγω εργαζομένου, υπεύθυνος υποβολής δήλωσης αναστολής της 
σύμβασης εργασίας του εργαζομένου στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ» είναι ο εργοδότης, δηλαδή το τουριστικό κατάλυμα. 
Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο εργαζόμενος, μετά τις 25/6/2020, δεν 
υποβάλλει μονομερή υπεύθυνη δήλωση. Ο εργοδότης δύναται για 
τον εν λόγω εργαζόμενο είτε να θέσει τη σύμβαση εργασίας του σε 
αναστολή είτε να τον απασχολήσει, υποβάλλοντας το έντυπο Ε4-συ-
μπληρωματικός ωραρίου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
Σε περίπτωση που η ανωτέρω επιχείρηση του παραδείγματος επα-
ναλειτουργήσει στις 15 Ιουλίου 2020, ο εργαζόμενος, με δικαίωμα 
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, θα υποβάλει στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δύο μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις, μία για 
το διάστημα από 1/6/2020 έως 30/6/2020 και μία για το διάστημα 
από 1/7/2020 έως14/7/2020.
δ) Στην περίπτωση που εργοδότες-επιχειρήσεις της παρ. i) της 
παρούσας εγκυκλίου που επαναλειτουργούν, αποφασίσουν να 
διακόψουν οριστικά τις εργασίες τους νωρίτερα, πριν από το πέρας 
της θερινής τουριστικής περιόδου, λόγω των συνεπειών του φαι-
νομένου του κορωνοϊού, οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σε 
αυτές, καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
για το χρονικό διάστημα από την οριστική διακοπή εργασιών της 
επιχείρησης έως τις 30/9/2020. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται 
η διαδικασία υποβολής των σχετικών μονομερών υπεύθυνων δη-
λώσεων των εργαζομένων.
iii) Εργοδότες-επιχειρήσεις της περίπτωσης i) της παρούσας εγκυ-
κλίου που θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του 
συνόλου των εργαζομένων τους, σύμφωνα με την
περίπτωση ii) της παρούσας, υποχρεούνται να μην προβούν σε κα-
ταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους κατά το χρονικό διάστημα 
από 1/6/2020 έως 30/9/2020 και, σε περίπτωση πραγματοποίησής 
τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
Β) i) α) Εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχεια-
κών και τουριστικών καταλυμάτων που επαναλειτουργούν κατά τη 
θερινή τουριστική περίοδο 2020 και θέτουν σε αναστολή συμβάσεις 
εργασίας εργαζομένων κατά τα ανωτέρω, προβαίνουν σε οριστική 
ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του 
συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας της 
επιχείρησης, σταδιακά, ως εξής: i) με τη συμπλήρωση 20% της 
πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 
1/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων, ii) με τη 
συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής 
τουλάχιστον του 2/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω ερ-
γαζομένων, iii) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική 
ανάκληση αναστολής όλων των συμβάσεων εργασίας των ανωτέ-
ρω εργαζομένων.
β) Εργοδότες-επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων εποχικής 
λειτουργίας που επαναλειτουργούν, κατά τη θερινή τουριστική 
περίοδο 2020 και θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργα-
ζομένων κατά τα ανωτέρω, προβαίνουν σε οριστική ανάκληση της 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των 
εργαζομένων, ανάλογα με τη λειτουργική πληρότητά τους.
γ) Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, των οποίων ανακα-
λείται οριστικά η αναστολή, δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε ανα-

στολή.
ii) Οι ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις δύνανται:
α) Να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσε-
ων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαι-
ρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο δωδέκατο της από 1/5/2020 ΠΝΠ (A’ 90) και, σε κάθε πε-
ρίπτωση, μετά την επαναπρόσληψή τους. Σε αυτή την περίπτωση, 
οι εργοδότες-επιχειρήσεις υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν στο 
έντυπο του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» «ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕ-
ΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», σε κάθε περίπτωση, πριν από την έναρξη 
πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Το χρονικό 
διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής των συμβά-
σεων εργασίας θεωρείται χρόνος εργασίας που αμείβεται εξ ολο-
κλήρου από τους εργοδότες-επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, η 
αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων δεν μπορεί 
να παραταθεί, πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.
β) Να κάνουν χρήση του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρ-
θρου 31 του ν. 4690/2020 (A’ 104) σύμφωνα με την άριθμ. 
23103/478/13.06.2020 ΚΥΑ (Β  ́ 2274), δηλαδή να υπαγάγουν 
στον εν λόγω μηχανισμό εργαζόμενους με συμβάσεις πλήρους απα-
σχόλησης, εφόσον έχουν προβεί σε επαναπροσλήψεις αυτών και 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ. Σε πε-
ρίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν 
σε αναστολή, με την υποβολή αίτησης/δήλωσης για την ένταξή τους 
στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασί-
ας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομη-
νία ένταξής τους στο μηχανισμό και εφεξής.
Γ) Εργαζόμενοι των εργοδοτών-επιχειρήσεων κύριων και μη κύρι-
ων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών 
λεωφορείων εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργή-
σουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, είναι δικαιούχοι της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού για όλο το χρονικό διάστημα από 
1/6/2020 έως 30/9/2020, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρ-
τημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, οι ως 
άνω εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να στην περίπτωση Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω 
ΚΥΑ.
Δ) Οι εργαζόμενοι, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης 
σε εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών 
και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων επο-
χικής λειτουργίας, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε 
αναστολή, διατηρούν το δικαίωμα επαναπρόσληψης για τη θερινή 
τουριστική περίοδο 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε 
συνδυασμό με τους σχετικούς όρους των Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας (ΣΣΕ).
Ε) Εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και 
τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων εποχικής 
λειτουργίας που δεν θα επαναλειτουργήσουν, έχουν υποχρέωση να 
ενημερώσουν σχετικά τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο.
ΣΤ) Το ποσοστό του 17% των πρακτικά ασκούμενων στα ξενοδο-
χεία υπολογίζεται στους πραγματικά απασχολούμενους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - ΤΙ ΠΡΟβΛΕΠΕΙ
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Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση έδωσε επίσημα –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- την ονομασία Δίμορφος στο μικρό δορυφόρο του 
κοντινού στη Γη αστεροειδούς Δίδυμου, που θα αποτελέσει το 
στόχο της πρώτης στην ιστορία δοκιμαστικής αποστολής άμυ-
νας του πλανήτη μας από μια πιθανή καταστροφική πρόσκρου-
ση ουράνιου σώματος. 
Τον Ιούλιο του 2021 η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία 
(NASA) θα εκτοξεύσει με προορισμό το ζευγάρι Δίδυμου-Δί-
μορφου την αποστολή DART (Double Asteroid Redirection 
Test), προκειμένου να δοκιμάσει για πρώτη φορά στην πράξη 
την τεχνολογία εκτροπής ενός αστεροειδούς από την τροχιά 
του, ώστε να πάψει να αποτελεί απειλή για τη Γη. Θα ακολου-
θήσει με τον ίδιο στόχο το 2024 η αποστολή Hera (Ήρα) του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Από κοινού οι 
αποστολές DART και Hera είναι γνωστές ως AIDA (Asteroid 
Impact and Deflection Assessment). 
Ο διαμέτρου 780 μέτρων Δίδυμος δεν αποτελεί πραγματικό κίν-
δυνο για τη Γη, απλώς είναι ο πιο προσιτός αστεροειδής για μια 

τέτοια αποστολή, ενώ έχει την ιδιομορφία να συνοδεύεται από 
ένα μικροσκοπικό δορυφόρο, τον Δίμορφο, διαμέτρου περίπου 
160 μέτρων, περίπου όσο η Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου. Ο 
Δίδυμος είχε ανακαλυφθεί το 1996, ενώ ο «σύντροφος» του το 
2003, αλλά έως τώρα δεν είχε «βαφτιστεί». 
Το όνομα Δίμορφος προτάθηκε από τον αναπληρωτή καθηγη-
τή Κλεομένη Τσιγάνη του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος και των δύο αποστολών 
DART και Hera. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «το όνομα Δίμορφος 
επελέγη εν αναμονή των αλλαγών του. Θα είναι γνωστός σε μας 
με δύο πολύ διαφορετικές μορφές, αυτή που θα δει η αποστολή 
DART πριν την πρόσκρουση και την άλλη που θα δει η Hera μετά 
την πρόσκρουση». 
Ο Δίμορφος θα είναι το πρώτο ουράνιο σώμα στη διαστημική 
ιστορία, του οποίου η μορφή θα αλλάξει σημαντικά ως συνέπεια 
της ανθρώπινης παρέμβασης. Το σκάφος DART αναμένεται να 
φθάσει στο Δίμορφο το 2022 και σκοπίμως θα πέσει πάνω του 
για να μεταβάλει την τροχιά του. Το 2027 θα φθάσει στο Δίμορ-

φο το ευρωπαϊκό σκάφος Hera για να δει από κοντά πόσο πε-
τυχημένη ήταν η αποστολή του DART, όσον αφορά τις αλλαγές 
στη μορφή και στην τροχιά του φεγγαριού.
Προτού φθάσει το Hera, η πρόσκρουση του DART στο Δίμορ-
φο θα παρατηρηθεί από τον μικρό δορυφόρο LICIACube της 
Ιταλικής Διαστημικής Υπηρεσίας, ο οποίος θα μεταφερθεί στο 
Δίδυμο από το αμερικανικό σκάφος και θα αυτονομηθεί από 
αυτό λίγες μέρες πριν την πρόσκρουση. Η αποστολή Hera θα 
μεταφέρει επίσης δύο μικρούς δορυφόρους CubeSat, οι οποίοι 
θα διαθέτουν ραντάρ χαμηλής συχνότητας για να σαρώσουν 
την εσωτερική δομή του Δίμορφου (πρώτη φορά θα γίνει κάτι 
τέτοιο από διαστημοσυσκευή).
Μέχρι σήμερα το Κέντρο Μικρών Πλανητών της Διεθνούς 
Αστρονομικής Ένωσης έχει καταγράψει 22.735 κοντινούς 
αστεροειδείς (μεταξύ αυτών ο Δίδυμος), πολλοί από αυτούς με 
τροχιές που προσεγγίζουν τη Γη. Έως τώρα έχουν ανακαλυφθεί 
390 αστεροειδείς με ένα φεγγάρι και άλλοι 15 που έχουν δύο 
δορυφόρους. 

ΔΙΜΟΡΦΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ 
ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΥ   
Στόχος των πρώτων αποστολών πλανητικής άμυνας από τη NASA και την ESA

Οι επιστήμονες της μεγάλης διεθνούς κοινοπραξίας των ανι-
χνευτών βαρυτικών κυμάτων Ligo (ΗΠΑ) και Virgo (Ευρώπη) 
ανακοίνωσαν –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- ότι ανακάλυψαν ένα 
περίεργο κοσμικό αντικείμενο ή συμβάν, το οποίο ξεφεύγει από 
τα έως τώρα γνωστά στους αστρονόμους και αστροφυσικούς. 
Πρόκειται για το πιο παράξενο σήμα βαρυτικών κυμάτων που 
έχει ανιχνευθεί μέχρι σήμερα και προέρχεται από τη σύγκρουση 
δύο πολύ ανόμοιων μεταξύ τους αντικειμένων, το ένα με μάζα 
περίπου εννεαπλάσια από το άλλο, σε απόσταση 800 εκατομμυ-
ρίων ετών φωτός από τη Γη.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων σχετικά με τη μάζα 
του ελαφρύτερου από τα δύο συγκρουόμενα αντικείμενα, πρό-
κειται είτε για τη μικρότερη μαύρη τρύπα που έχει βρεθεί μέχρι 
σήμερα είτε για το βαρύτερο άστρο νετρονίων που έχει ποτέ 
παρατηρηθεί ή για κάτι άλλο πιο εξωτικό. Ορισμένοι ονόμασαν 
το αντικείμενο «μαύρο άστρο νετρονίων», κάτι που έως τώρα 
δεν θεωρείτο δυνατό.
Η ανακάλυψη, που παρουσιάστηκε στο περιοδικό αστροφυσι-
κής «Astrophysical Journal Letters» και στην οποία για ακόμη 
μία φορά είχε σημαντική συμβολή η Ελληνίδα καθηγήτρια 
Αστρονομίας Βίκη Καλογερά του Πανεπιστημίου Northwestern 
του Ιλινόις, πιθανώς θα οδηγήσει τους επιστήμονες στην αναθε-
ώρηση ορισμένων απόψεών τους για τις μαύρες τρύπες και τα 
άστρα νετρονίων (πάλσαρ).
Το συμβάν, με την ονομασία GW190814, που ανακοινώθηκε 
τώρα, αλλά είχε αρχικά ανιχνευθεί πέρυσι τον Αύγουστο από 
το δίκτυο Ligo-Virgo, αφορά τη συγχώνευση μίας μαύρης τρύ-

πας με μάζα 23 φορές μεγαλύτερη του Ήλιου μας, με ένα άλλο 
μυστηριώδες αντικείμενο με μάζα 2,6 φορές μεγαλύτερη του 
Ήλιου, με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας μεγαλύτερης 
μαύρης τρύπας με μάζα όσο 25 ήλιοι.
Μέχρι σήμερα, το βαρύτερο γνωστό άστρο νετρονίων δεν 
ξεπερνά τις 2,5 ηλιακές μάζες, ενώ η μικρότερη (ελαφρύτερη) 
μαύρη τρύπα τις πέντε ηλιακές μάζες. Συνεπώς, υπάρχει ένα 
λεγόμενο «κενό μάζας» ανάμεσα στις 2,5 και στις 5 ηλιακές μά-
ζες, εντός του οποίου είναι άγνωστο εάν υπάρχει κάποιο άλλο 
κοσμικό αντικείμενο ή εάν θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα όρια 
πιθανής μάζας για τις μαύρες τρύπες (που μπορεί να είναι ακόμη 
πιο ελαφριές) ή για τα άστρα νετρονίων (που ίσως είναι ακόμη 
βαρύτερα).
«Οι συγχωνεύσεις μικτής φύσης -μαύρες τρύπες και άστρα 
νετρονίων- έχουν προβλεφθεί εδώ και δεκαετίες, όμως αυτό 
το συμπαγές αντικείμενο στο κενό μάζας αποτελεί την τέλεια 
έκπληξη. Περιμέναμε εδώ και δεκαετίες για να λύσουμε αυτό 
το μυστήριο. Δεν ξέρουμε ακόμη εάν αυτό το αντικείμενο είναι 
τελικά το βαρύτερο γνωστό άστρο νετρονίων ή η ελαφρύτερη 
μαύρη τρύπα, αλλά ό,τι κι αν είναι, σπάει ένα ρεκόρ», δήλωσε 
η κ. Καλογερά.
«Το μυστηριώδες αντικείμενο ίσως είναι ένα άστρο νετρονίων 
που συγχωνεύθηκε με μίια μαύρη τρύπα, μία συναρπαστική 
πιθανότητα αναμενόμενη θεωρητικά, αλλά έως τώρα μη επιβε-
βαιωμένη μέσω παρατήρησης. Από την άλλη, με μάζα 2,6 φο-
ρές μεγαλύτερη του Ήλιου, κάτι που υπερβαίνει τις σύγχρονες 
προβλέψεις για τη μέγιστη μάζα των άστρων νετρονίων, μπορεί 

στην πραγματικότητα να ανιχνεύσαμε την ελαφρύτερη μαύρη 
τρύπα», πρόσθεσε η Ελληνίδα επιστήμονας, η οποία διαπρέπει 
στις ΗΠΑ.
«Η ανακάλυψη πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο που οι επιστή-
μονες μιλάνε για τα άστρα νετρονίων και τις μαύρες τρύπες. 
Το κενό μάζας μπορεί στην πραγματικότητα να μην υπάρχει 
καθόλου, αλλά να οφείλεται σε περιορισμούς των ικανοτήτων 
παρατήρησης. Ο χρόνος και οι πρόσθετες παρατηρήσεις θα δεί-
ξουν τι συμβαίνει», ανέφερε ο καθηγητής Πάτρικ Μπρέιντι του 
Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν στο Μιλγουόκι και εκπρόσωπος 
της ερευνητικής κοινοπραξίας Ligo.
Όταν τα μεγαλύτερα άστρα πεθαίνουν, καταρρέουν κάτω από 
την ίδια τη βαρύτητά τους και αφήνουν πίσω τους μαύρες τρύ-
πες. Όταν πεθαίνουν άστρα λιγότερο μεγάλα, εκρήγνυνται ως 
υπερκαινοφανείς αστέρες (σούπερ-νόβα) και αφήνουν πίσω 
τους πολύ πυκνά περιστρεφόμενα απομεινάρια που λέγονται 
άστρα νετρονίων (ένα κουταλάκι από το υλικό τους ζυγίζει δέκα 
εκατομμύρια τόνους).
Τα βαρυτικά κύματα, που προβλέπονται από τη Γενική Θεωρία 
Σχετικότητας του Αϊνστάιν, είναι «ρυτιδώσεις» στον ιστό του 
χωροχρόνου που προκαλούνται από βίαια γεγονότα, όπως οι 
συγχωνεύσεις μαύρων οπών, τα οποία ταξιδεύουν στο σύμπαν 
με την ταχύτητα του φωτός, διαπερνώντας στην πορεία τους 
και τη Γη. Η ιστορική πρώτη ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων 
είχε γίνει το 2015.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab960f

ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ, ΜΕΣΩ βΑΡΥΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜβΟΛΗ, ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ 
ΚΟΣΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Που είναι η μικρότερη μαύρη τρύπα, το βαρύτερο άστρο νετρονίων ή κάτι άλλο άγνωστο έως τώρα





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

23

ΕΜΠΡΟΣΘΟβΑΡΗ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-6                                                     25/06/2020

 Ο κοινοτικός προϋπολογισμός και το ταμείο ανάκαμ-
ψης θα συνεισφέρουν το 2021 με 378 δισ. ευρώ σε 
επιχορηγήσεις και 133 δισ. ευρώ σε δάνεια, στις προ-
σπάθειες των κρατών-μελών για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του 
κορονοϊού στην οικονομία.
Παράλληλα και εν όψει της Συνόδου Κορυφής στις 
17-18 Ιουλίου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του 
προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, 
ο οποίος σήμερα θα συνομιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης 
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόοδος 
και στη συνάντηση Μακρόν-  Ρούτε για το ταμείο 
ανάκαμψης, ενώ πιέζουν για αποφάσεις η ΕΚΤ και τα 
ευρωπαϊκά συνδικάτα.
Σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2021, 
που υιοθέτησε χθες η Κομισιόν και θα υποβάλει για 
έγκριση στο Συμβούλιο και την Ευρωβουλή, οι κοινο-
τικές δαπάνες σε πιστώσεις πληρωμών προτείνεται να 
φτάσουν στα 166,7 δισ. ευρώ για το 2021.
Στο παραπάνω ποσό θα προστεθούν 211 δισ. ευρώ σε 
επιχορηγήσεις και περίπου 133 δισ. ευρώ σε δάνεια 
από το ταμείο ανάκαμψης.
Τα χρήματα του ταμείου ανάκαμψης θα προέλθουν 
από δανεισμό που θα κάνει η Κομισιόν εκδίδοντας 
ομόλογα στο όνομα της Ε.Ε. Για τον λόγο αυτό άλλω-
στε προτείνεται η αύξηση του ανώτατου ορίου των 
ιδίων κοινοτικών ιδίων πόρων, ώστε η Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει το ποσό αυτό ως εγγύηση για τον δα-
νεισμό.
Αποδέσμευση το πρώτο έτος 
Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι πάνω 
από 40% των επιχορηγήσεων του ταμείου ανάκαμ-
ψης, δηλαδή 211 από τα 500 δισ. των επιχορηγήσεων, 
και πάνω από 50% των δανείων, δηλαδή 133 από τα 
250 δισ. ευρώ θα αποδεσμευθούν τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του ταμείου. Αυτό σημαίνει ότι οι χρημα-
τοδοτήσεις θα είναι μαζικές και πως τα κράτη-μέλη 
οφείλουν να έχουν τα σχέδια έτοιμα με το που θα αρχί-
σει να λειτουργεί το ταμείο ανάκαμψης.
Τα υπόλοιπα ποσά μέχρι τα 500 δισ. ευρώ σε επιχορη-
γήσεις και 250 δισ. ευρώ σε δάνεια θα δεσμευθούν το 

2021 και το 2022, ενώ θα πρέπει να εκταμιευθούν πριν 
από το τέλος του 2024.
Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, ο συνδυασμένος κοινο-
τικός προϋπολογισμός είναι το επίκεντρο του σχεδίου 
ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, το οποίο στο-
χεύει να επαναφέρει την Ευρώπη στα πόδια της, στο 
πνεύμα των στρατηγικών που έχουν υιοθετηθεί στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της 
ψηφιακής μετάβασης
Σύμφωνα με τον αρμόδιο επίτροπο Γιοχάνες Χαν, σε 
αυτές τις εξαιρετικές περιόδους, η πρόταση της Κομι-
σιόν κινητοποιεί μια άνευ προηγουμένου υποστήρι-
ξη, δεδομένου ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός του 
2021 θα βοηθήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, 
εταιρείες και περιοχές να ξεπεράσουν την κρίση και να 
αναδειχθούν ισχυρότερες από πριν.
Για τον λόγο αυτό ο Αυστριακός επίτροπος έκανε έκ-
κληση για επίτευξη συμφωνίας σε σχέση με το ΠΔΠ 
της περιόδου 2021-2027 και το ταμείο ανάκαμψης, η 
οποία θα στείλει ένα μήνυμα εμπιστοσύνης σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη
Ο κύκλος επαφών του Μισέλ
 Εν τω μεταξύ, ο Σαρλ Μισέλ είχε χθες αλλεπάλληλες 
χωριστές τηλεδιασκέψεις με Ευρωπαίους ηγέτες, οι 
οποίες θα συνεχιστούν σήμερα και αύριο. Χθες συ-
νομίλησε διαδοχικά με τους πρωθυπουργούς της 
Σλοβακίας, της Μάλτας και της Ιταλίας, ενώ σήμερα 
θα μιλήσει κατά σειρά με τον κ. Μητσοτάκη και τους 
ηγέτες της Φινλανδίας, της Ολλανδίας, της Τσεχίας, της 
Πορτογαλίας και της Ισπανίας.
Ο κύκλος των επαφών γι’ αυτήν την εβδομάδα ολο-
κληρώνεται αύριο με τους πρωθυπουργούς της Σου-
ηδίας, της Δανίας και της Λιθουανίας. Ο Ευρωπαίος 
αξιωματούχος θα λάβει υπόψη τα αιτήματα ή ένα 
μέρος αυτών στη συμβιβαστική πρόταση που θα στεί-
λει στις πρωτεύουσες λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο 
Κορυφής.
Στις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορεί να υπολογίζει στην 
πολύτιμη βοήθεια που του παρέχει ο γαλλογερμανικός 
άξονας, ο πρόεδρος Μακράν και η καγκελάριος Μέρ-
κελ.
Απομονωμένοι οι «4» 
Όπως επισημαίνει σε άρθρο γνώμης η εξειδικευμένη σε 
θέματα κοινοτικής επικαιρότητας ιστοσελίδα Politico, 
μετά τη μετατόπιση της Γερμανίας και την αποδοχή της 
κοινής έκδοσης χρέους στο όνομα της Ε.Ε., οι τέσσερις 

φαίνονται πολύ απομονωμένοι στη μάχη που δίνουν 
να κρατήσουν όσο πιο χαμηλά γίνεται τον προϋπολο-
γισμό και να συνδέσουν με αυστηρούς όρους τις επιχο-
ρηγήσεις προς τις χώρες του Νότου.
Σύμφωνα με υψηλό αξιωματούχο από χώρα της Κε-
ντρικής Ευρώπης, που επικαλείται ο συντάκτης, οι 
τέσσερις δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα με την αυ-
στηρή κριτική που κάνουν στους εταίρους του Νότου 
που οδηγήθηκαν στο χείλος του γκρεμού εξαιτίας της 
πανδημίας.
Και το άρθρο καταλήγει με την άποψη ότι οι μειοψηφί-
ες που δεν έχουν σύμμαχο στο πλευρό τους μια μεγάλη 
χώρα της Ε.Ε., στην καλύτερη περίπτωση, διαπραγμα-
τεύονται την τιμή για να υποχωρήσουν.
Παρέμβαση ΕΚΤ 
Στις πιέσεις για λήψη απόφασης επανήλθε χθες η ΕΚΤ, 
μέσω του επικεφαλής οικονομολόγου της Φίλιπ Λέιν, 
ο οποίος εκτίμησε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα 
χρειαστεί πολύ καιρό για να ανακάμψει από την κρίση
Όπως είπε, η άρση της καραντίνας θα οδηγήσει σε ση-
μαντική βελτίωση των βραχυπρόθεσμων δεικτών για 
την ανάπτυξη, αλλά καθώς η συρρίκνωση της οικονο-
μίας ήταν επίσης εξαιρετικά μεγάλη, η δραστηριότητα 
θα παραμείνει πολύ κάτω από τα προ της κρίσης επί-
πεδά της για μια μεγάλη χρονική περίοδο.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της ΕΚΤ, η εξέλιξη της 
διαπραγμάτευσης σχετικά με το ταμείο ανάκαμψης θα 
είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα καθορίσει 
τη μελλοντική πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης.

ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΧΤΙΖΕΙ Η LAMDA DEVELOPMENT

 H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-21-24                                            25/06/2020

Την πρώτη συνεργασία με ξένο επενδυτικό όμιλο για 
την ανάπτυξη τμήματος στην έκταση του Ελληνικού 
προανήγγειλε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda 
Development Οδυσσέας Αθανασίου από το βήμα της 
ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρεί-
ας. «Διαπιστώνουμε πλέον μεγάλο ενδιαφέρον από 
ξένους επενδυτές για να συμμετάσχουν στο έργο. Στο 
πλαίσιο αυτό, εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα 
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είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε την πρώτη τέτοια 
συνεργασία, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα 
φροντίσαμε να θέσουμε σε ισχύ και τη διαδικασία που 
θα ακολουθείται για την επιλογή των καταλληλότερων 
συνεργατών σε όλο το φάσμα της επένδυσης», ανέφε-
ρε ο κ. Αθανασίου. Κατά τον ίδιο, προτεραιότητα για 
συνεργασίες θα δοθεί σε τμήματα της επένδυσης στα 
οποία η Lamda Development δεν διαθέτει την απαι-
τούμενη εξειδίκευση και τεχνογνωσία, όπως π.χ. τα 
ξενοδοχεία ή ο πύργος πολυτελών κατοικιών.
«Στην ουσία το Ελληνικό έχει αρχίσει ήδη», τόνισε ο κ. 
Αθανασίου. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη εκκινήσει οι ερ-
γασίες για την αποξήλωση αντικειμένων, ώστε να ξεκι-
νήσουν οι κατεδαφίσεις των κτιρίων, ενώ, παράλληλα, 
όλους τους προηγούμενους μήνες έχουν προχωρήσει 
και οι απαιτούμενες μελέτες για τα έργα υποδομών, 
που θα είναι και τα πρώτα που θα υλοποιηθούν, μό-
λις ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών. Στόχος 
είναι να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, καθώς πρόθεση 
της εταιρείας είναι να έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει 
τις πρώτες επενδύσεις ανάπτυξης ακινήτων ήδη από 
το πρώτο εξάμηνο του 2021. Αν μέχρι τότε δεν έχουν 
προχωρήσει μέχρι κάποιο βαθμό τα έργα υποδομής 
(π.χ. υπογειοποίηση παραλιακής, δίκτυα, ανάπλαση 
παραλιακού μετώπου και το μητροπολιτικό πάρκο), 
τότε δεν θα είναι εφικτή η ανέγερση των πρώτων κτι-
ρίων. Σημειωτέον ότι για τα πρώτα πέντε χρόνια της 
επένδυσης τα έργα υποδομής θα κοστίσουν 400 εκατ. 
ευρώ.
Από πλευράς κτιρίων, στην πρώτη γραμμή θα βρε-
θούν τα δύο εμπορικά κέντρα (ένα στη Λ. Βουλιαγ-
μένης, που θα είναι το μεγαλύτερο της χώρας και με 
διαφορά από το δεύτερο, και ένα μικρότερο στον Αγιο 
Κοσμά), οι βίλες στον Αγιο Κοσμά και ο πύργος πολυ-
τελών κατοικιών, ο οποίος, λόγω πιο σύνθετων μελε-
τών, ίσως καθυστερήσει κατά δύο-τρεις μήνες. Αυτά 
προβλέπεται να ξεκινήσουν να κατασκευάζονται ήδη 
από το πρώτο εξάμηνο του 2021 σχεδόν ταυτόχρονα. 
Το πρώτο κτίριο που θα κατασκευαστεί θα αφορά τη 
στέγαση των ΑμεΑ, που θα αποχωρήσουν από τον 
σημερινό χώρο φιλοξενίας τους εντός της έκτασης. 
Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου, σκοπός είναι η πρώτη 
φάση της επένδυσης, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, 
να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2024.

Όπως τόνισε και ο πρόεδρος της Lamda Development 
Αναστ. Γιαννίτσης, «προχωράμε μπροστά.
Εχουμε φτάσει κοντά στην ανάληψη της έκτασης και 
στην εκκίνηση του έργου. Οι πρόδρομες εργασίες θα 
ξεκινήσουν βέβαια πολύ πιο άμεσα, ώστε να αξιοποιη-
θεί ο χρόνος που θα μεσολαβήσει μέχρι να επιλυθούν 
όλες οι δικαστικές και λοιπές εκκρεμότητες».
Κατά τον κ. Γιαννίτση, το Ελληνικό «δεν είναι μόνο 
μπουλντόζες και καζίνο, αλλά μια εμβληματική επέν-
δυση, η οποία θα είναι φιλική προς το περιβάλλον σε 
όλα τα στάδιά της και θα αποτελέσει πρότυπο για πολ-
λές μελλοντικές επενδύσεις».
Οσον αφορά το ομόλογο που θα εκδώσει η Lamda 
Development, ύψους έως 320 εκατ. ευρώ (ως ελάχι-
στο όριο έχουν τεθεί τα 270 εκατ. ευρώ), η διοίκηση 
άφησε να εννοηθεί ότι θα κατευθυνθεί προς την ανα-
χρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού 
αλλά και για την κάλυψη των αναγκών της επένδυσης 
ανάπτυξης των δύο εμπορικών κέντρων στο Ελληνι-
κό. Η εταιρεία θα εκδώσει ομολογίες χαμηλού ύψους, 
ώστε να είναι προσιτές στο ελληνικό επενδυτικό κοινό, 
ενώ εκτιμά ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του 
Ιουλίου.
•  Πρώτο εξάμηνο 2021 η εισαγωγή της Lamda Malls 
στο ΧΑ 
Με 20% λιγότερους επισκέπτες σε σχέση με την προ 
πανδημίας περίοδο λειτουργούν σήμερα κατά μέσον 
όρο τα τρία εμπορικά κέντρα της Lamda Development 
(The Mall Αthens, Golden Hall και Mediterranean 
Cosmos), καθώς η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σχέση 
με την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας, όταν η επι-
σκεψιμότητα ήταν 40% χαμηλότερη.
Ωστόσο, σε επίπεδο τζίρου των καταστημάτων, η εικό-
να είναι αρκετά καλύτερη, ενώ υπάρχουν και καταστη-
ματάρχες που καταγράφουν πωλήσεις υψηλότερες σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. «Έχουμε 
μεν λιγότερους επισκέπτες, ωστόσο αυτοί που έρχο-
νται ενδιαφέρονται κυρίως για να προχωρήσουν σε 
αγορές και όχι για βόλτα», σημείωσε ο κ. Οδ. Αθανα-
σίου, διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development.
Η διοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει να στηρίζει 
μεμονωμένα καταστήματα, όπου εντοπίζεται ανάγκη. 
Από τον Ιούλιο, δεν προβλέπεται κάποια υποχρεωτι-
κή έκπτωση ενοικίου στο λιανεμπόριο, αλλά η Lamda 

Development θα προβεί σε επιλεκτικές μειώσεις σε 
υφιστάμενους μισθωτές των κέντρων της. «Τα κα-
ταστήματα εστίασης έχουν ακόμα ανάγκη στήριξης, 
όπως επίσης και τα καταστήματα που λειτουργούν στο 
Xplore, που επαναλειτούργησε πριν από λίγες ημέρες, 
και τα οποία είχαν μείνει κλειστά όλο το προηγούμενο 
διάστημα», ανέφερε ο κ. Αθανασίου. Επίσης, μειώσεις 
ενοικίου ίσως χρειαστεί να γίνουν και σε όσα εμπορικά 
καταστήματα εξακολουθούν να καταγράφουν πολύ 
χαμηλό τζίρο. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία προχώρη-
σε σε έκπτωση ενοικίου 70% (αντί για 40% που ήταν 
η έκπτωση που όρισε η κυβέρνηση) για τους μήνες 
Απρίλιο και Μάιο, ενώ μείωση 40% έγινε και τον μήνα 
Ιούνιο.
Ως εκ τούτου, φέτος αναμένεται πτώση της λειτουργι-
κής κερδοφορίας έναντι του 2019.
Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας προσανατολίζεται 
στο να προχωρήσει στην ένταξη της Lamda Μalls στο 
Χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμή-
νου του 2021. Η εν λόγω εταιρεία, στην οποία συμ-
μετέχει ως στρατηγικός εταίρος με ποσοστό 31,7% η 
αμερικανική Varde Partners, θα συγκεντρώσει και τα 
τρία εμπορικά κέντρα της Lamda (απομένει η εισφο-
ρά και του The Mall Αthens). Η δημόσια εγγραφή των 
μετοχών της αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη ρευ-
στότητα της Lamda Development από τα έσοδα της 
προσφοράς. Πιθανοί τρόποι αξιοποίησης αυτών των 
εσόδων θα είναι η διανομή μερισμάτων, η επιστρο-
φή κεφαλαίου και η χρηματοδότηση των έργων στο 
Ελληνικό, στο σκέλος που αφορούν την ανάπτυξη των 
εμπορικών κέντρων.


