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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1985 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,7 και 8
ΥΠΕΝ: Η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, βασικός 
άξονας της κυβερνητικής πολιτικής -Υπουργική Απόφαση – Τεχνικές 
Οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την 
προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα 
άτομα
 Σελ 1 και 3
Δύο νέους μηχανισμούς για την απορρόφηση των πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης, εξήγγειλε ο γγ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, 
Δ. Σκάλκος   
Σελ 1 και 13
Κ. Πιερρακάκης: «Έρχεται η τηλεδιάσκεψη των πολιτών με τα ΚΕΠ»
Σελ 4 
Σε λειτουργία έως το τέλος του χρόνου η «μικρή» ηλεκτρική διασύν-
δεση της Κρήτης μέσω Πελοποννήσου   
Σελ 5  και 6 
Εκδήλωση απονομής βραβείων για την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας 2019»
Σελ 9 
Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» παρουσίασε ο Τ. Θεοδωρικάκος 
σε εκδήλωση στο Κιλελέρ   
Σελ 10 
Βουλή: Νέα ηγεσία στη ΡΑΕ   
Σελ 11 και 12
Εκδήλωση για την επένδυση του Διεθνούς Κέντρου Επιτάχυνσης 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Cisco στη Θεσσαλονίκη
Σελ 14
Την εκτίμηση της επικινδυνότητας των δασικών πυρκαγιών στην 
Ελλάδα βελτιώνει μία νέα μελέτη επιστημόνων του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών   
Σελ 15 
Χρ. Δήμας: Επείγουσα είναι η ανάγκη για μετάβαση σε μια κλιματικά 
ουδέτερη κοινωνία
Σελ 16 
Το ερευνητικό κέντρο «Αθηνά» συμμετέχει με κεντρικό ρόλο στο εμ-
βληματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα υπολογιστικής νευροεπιστήμης 
Human Brain Project
Σελ 17 
ΕΒΕΠ: Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αναπτύξει πιο «ετερογενή οι-
κονομία»
Σελ 18 
ΟΗΕ: «Ο άνθρακας δεν έχει θέση στα σχέδια ανάκαμψης μετά την 
Covid-19», λέει ο ΓΓ του οργανισμού Γκουτέρες και καλεί τις χώρες 
να επιλέξουν τον δρόμο της καθαρής ενέργειας
Σελ 19 και 20 
ΥΠΟΙΚ: Τα βασικά σημεία του νέου φορολογικού νομοσχεδίου
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:

Υπουργική Απόφαση – Τεχνικές Οδηγίες προσαρ-
μογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την 
προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και 
εμποδιζόμενα άτομα 
Μια από τις κεντρικές κυβερνητικές δεσμεύσεις, και προσωπική 
προτεραιότητα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, 
γίνεται πράξη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
την Υπουργική Απόφαση για τις τεχνικές οδηγίες προσαρμογής 
υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα 
αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, που υπο-
γράφει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρης 
Οικονόμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεδομένης της υπο-
χρέωσης που απορρέει από το άρθρο 26 του Νέου Οικοδομικού 
Κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψιν τις δυσκολίες προσαρμογής 
υφιστάμενων κτιρίων, οι Τεχνικές Οδηγίες που προβλέπονται στην 
Υπουργική Απόφαση στοχεύουν στη συγκέντρωση και παροχή 
οδηγιών και καλών πρακτικών που θα διευκολύνουν το έργο της 
προσαρμογής κατά τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία, 
την οποία σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά.  Προβλέπονται 

απλές, «έξυπνες» και συνάμα όσο το δυνατόν οικονομικές λύσεις 
για την απαραίτητη προσαρμογή των κτιρίων, με έμφαση τα 
δημόσια κτίρια η προσαρμογή των οποίων βάσει του ισχύοντος 
πλαισίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 31.12.2020, σε άλλη 
περίπτωση θα θεωρούνται αυθαίρετα.  Με την Υπουργική Από-
φαση, καθορίζονται αναλυτικά οι Τεχνικές Οδηγίες για την υλοποί-
ηση «εύλογων προσαρμογών» στα κτίρια και στον περιβάλλοντα 
χώρο αυτών, δηλαδή κάθε απαραίτητη ή/και κατάλληλη τροπο-
ποίηση και ρύθμιση της μορφής και της αρχιτεκτονικής διαμόρ-
φωσης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του, που μπορεί 
να υλοποιηθεί όπου απαιτείται και ανά συγκεκριμένη περίπτωση 
χωρίς να προκύπτει δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, με στό-
χο την διασφάλιση της προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία 
και εμποδιζόμενα άτομα. Ακόμα στην απόλαυση ή άσκηση σε 
ίση βάση με τους άλλους όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και θεμελιωδών ελευθεριών. Εύλογες προσαρμογές μπορούν να 
υλοποιούνται και σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την ικανοποί-
ηση ατομικών αναγκών ατόμου, το οποίο, αν και σε προσβάσιμο 
περιβάλλον, έχει ανάγκη επιπλέον εξειδικευμένης προσαρμογής. 
Αναλυτικά στις σελ  7  και 8

«Μόνο τον τελευταίο χρόνο διοχετεύσαμε στην οικονομία πόρους 
ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, παρά την έξαρση της πανδημί-
ας και το γενικευμένο lockdown» δήλωσε ο γενικός γραμματέας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος στο πλαίσιο 
της ομιλίας στο συνέδριο «Ξεπερνώντας την Πανδημία: Ενέρ-
γεια, Οικονομία, Επενδύσεις, Υγεία: RESET» που διοργάνωσε το  
επιχειρηματικό φόρουμ Α-Energy Investments Initiative, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παράλληλα εξήγγειλε τη δημιουργία δύο 
νέων μηχανισμών για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης.

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Σκάλκος αναφέρθηκε στην πρό-
κληση της κυβέρνησης να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των 
δημόσιων πόρων (εθνικών και κοινοτικών) και των αυξημένων 
αναγκών της ελληνικής οικονομίας. «Οι πόροι που πρόκειται να 
εισρεύσουν στη χώρα το επόμενο διάστημα, αν και ιδιαίτερα ση-
μαντικοί σε απόλυτους αριθμούς, είναι, ωστόσο υπο-πολλαπλά-
σιοι των αναγκών της οικονομίας μας, καθώς το επενδυτικό κενό 
που προκάλεσε η πολύχρονη οικονομική κρίση αποτιμάται στα 
100 δισ. ευρώ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας. 
Αναλυτικά στη σελ 3

Την δυνατότητα το κοινό να συναλλάσσεται με τα ΚΕΠ μέσω τηλε-
διάσκεψης με τους υπαλλήλους των ΚΕΠ προανήγγειλε ο υπουργός 
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης 
απαντώντας σε ερωτήσεις σε ψηφιακό συνέδριο σχετικά το Ψη-
φιακό Κράτος μετά τον Covid-19, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός στο νέο νομοσχέδιο 
που τίθεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα 

προβλέπεται ότι για μια σειρά υπηρεσιών που εκτελούνται στα ΚΕΠ 
και για τις οποίες δεν υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα 
και δεν μπορεί ο πολίτης να έχει πρόσβαση με το username και το 
password του και να πάρει την πληροφορία που θέλει, θα υπάρξει η 
δυνατότητα να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Αναλυτικά στη σελ 13

ΥπΕΝ: Η ΙΣΟΤΙΜΗ πΡΟΣβΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑπΗΡΙΑ, 
βΑΣΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΤΙΚΗΣ πΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΥΟ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑπΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ πΟΡΩΝ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Εξήγγειλε ο γγ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δ. Σκάλκος  

πΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: «ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ πΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΕπ»
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•     Ξεκινά σήμερα το 6ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: 
«Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση 
στην ύστερη νεωτερικότητα», στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέ-
ντρου Ηρακλείου, το οποίο και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου. 
Την επιστημονική εκδήλωση διοργανώνει το ΙΑΚΕ (Ινστιτούτο 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών), σε συνεργασία 
με τη Περιφέρεια Κρήτης. 

Ο ΣΕΒ, με τη συνεργασία της HellasCert, διοργανώνει διαδι-
κτυακή εκδήλωση με θέμα: «Πιστοποίηση για ανταγωνιστι-
κότερες και δυναμικές επιχειρήσεις», την Πέμπτη 23 Ιουλίου 
2020 και ώρες 16.00-17.30. 
Στόχοι της εκδήλωσης είναι –όπως τονίζεται σε ανακοίνω-
ση- η ανάδειξη της αξίας πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις 
μέσα από συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση των μη πιστοποιημένων επιχειρήσεων για 
τα οφέλη που θα μπορούσαν να καρπωθούν υιοθετώντας 
εκείνα τα πρότυπα που ταιριάζουν στις ανάγκες τους. 
Πληροφορίες: Αυγή Οικονομίδου, Senior Advisor Τομέα 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών 
του ΣΕΒ (τηλ. 211-5006.130, email: aoikonomidou@sev. 
org.gr), Χριστίνα Καρινιωτάκη, εκτελεστική γραμματέας για 
το ΔΣ της HellasCert (τηλ. 210-7290.344, email: contact@ 
hellascert.gr).

Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής ΙΗΤ διοργανώνει το 12ο Εθνι-
κό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, το οποίο και θα 
πραγματοποιηθεί στην πόλης της Θεσσαλονίκης από τις 7 ως 
τις 9 Απριλίου 2021. 
Θεματολογία:
-Ηλιακή, αιολική, υδραυλική, γεωθερμική, κυματική ενέργεια 
- Συστήματα και εφαρμογές.
-Βιομάζα, απόβλητα και απορρίμματα ως πηγές ενέργειας.
-Βιοκλιματικός σχεδιασμός και φυσική των κτιρίων.
-Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας - Κτίρια σχε-
δόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
-Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
-ΑΠΕ και περιβάλλον.
-Αφαλάτωση, κλιματισμός, παραγωγή Η_2 με χρήση ΑΠΕ.
-Ενεργειακά έξυπνα δίκτυα.
-Γενικότερα θέματα που σχετίζονται με τις ΑΠΕ (Ενέργεια και 
κλιματική αλλαγή, ενεργειακή κλιματολογία, ενεργειακή πο-
λιτική, ενεργειακό δυναμικό, ενσωμάτωση ΑΠΕ σε ενεργειακά 
συστήματα, εκπαίδευση).
Η επιστημονική εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., ενώ τελεί υπό την αιγίδα 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.
Περιλήψεις, με τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων, έκτασης 
μέχρι μίας σελίδας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :
https://easychair.org/conferences/?conf=iht2021 
(MS Word ή Adobe Acrobat).
Οι οδηγίες σύνταξης του τελικού κειμένου θα ανακοινωθούν 
στην ιστοσελίδα του ΙΗΤ (http://solarinstitute.gr/).
Σημαντικές ημερομηνίες 
Υποβολή περιλήψεων εργασιών: 10-9-2020
Ειδοποίηση αρχικής αποδοχής: 15-10-2020
Υποβολή πλήρους κειμένου: 15–12-2020
Ειδοποίηση τελικής αποδοχής: 1–2-2021
Υποβολή τελικού κειμένου: 1–3–2021
Δήλωση συμμετοχής: 15–3–2021.
Για τη συμμετοχή στο συνέδριο απαιτείται εγγραφή, το κόστος 
της οποίας ορίζεται ως εξής: Σύνεδροι και συγγραφείς εισηγή-
σεων 100 ευρώ, Φοιτητές, σπουδαστές (χωρίς εισήγηση)30 
ευρώ.
πληροφορίες: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής (Πανεπιστημι-
ούπολη ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), τηλ: +30 2310-996081, 
996084, fax: 2310-996087, e-mail: ΙΗΤ@eng.auth.gr, ιστοσε-
λίδα: http://solarinstitute.gr/

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

«πΙΣΤΟπΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕπΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»  

12Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗπΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

2 - 4 Σεπτεμβρίου 2020
11ο Ελληνικό Συνέδριο Τεχνητής Νοημο-
σύνης (SETN 2020) 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρία Τεχνητής Νοημοσύνης 
(ΕΕΤΝ), σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος » κ.ά. φορείς

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

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



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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«Μόνο τον τελευταίο χρόνο διοχετεύσαμε στην οικονομία 
πόρους ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, παρά την έξαρ-
ση της πανδημίας και το γενικευμένο lockdown» δήλωσε 
ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, 
Δημήτρης Σκάλκος στο πλαίσιο της ομιλίας στο συνέδριο 
«Ξεπερνώντας την Πανδημία: Ενέργεια, Οικονομία, Επεν-
δύσεις, Υγεία: RESET» που διοργάνωσε το  επιχειρηματικό 
φόρουμ Α-Energy Investments Initiative, όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παράλληλα εξήγγειλε τη δημιουργία δύο 
νέων μηχανισμών για την απορρόφηση των πόρων του 
Ταμείου Ανάκαμψης.
Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Σκάλκος αναφέρθηκε στην 
πρόκληση της κυβέρνησης να γεφυρώσει το χάσμα μετα-
ξύ των δημόσιων πόρων (εθνικών και κοινοτικών) και 
των αυξημένων αναγκών της ελληνικής οικονομίας. «Οι 
πόροι που πρόκειται να εισρεύσουν στη χώρα το επόμενο 
διάστημα, αν και ιδιαίτερα σημαντικοί σε απόλυτους αριθ-
μούς, είναι, ωστόσο υπο-πολλαπλάσιοι των αναγκών της 
οικονομίας μας, καθώς το επενδυτικό κενό που προκάλεσε 
η πολύχρονη οικονομική κρίση αποτιμάται στα 100 δισ. 
ευρώ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας.
Πέρα όμως από τις προκλήσεις, ο κ. Σκάλκος αναφέρθηκε 
και στις επιτυχίες που σημειώθηκαν τον τελευταίο χρόνο, 
καθώς όπως είπε, από τον προηγούμενο Ιούλιο, και παρά 
την αναστάτωση που προκάλεσε η περίοδος του γενι-
κευμένου lockdown, οι επιδόσεις του ΕΣΠΑ βελτιώθηκαν 
σημαντικά.
Ενδεικτικό της προόδου που επετεύχθη τον τελευταίο 
χρόνο αποτελεί η αύξηση των εντάξεων κατά 5,5 δισ. 
ευρώ, η αύξηση των συμβάσεων κατά 3,1 δισ. ευρώ, ενώ 
στην πραγματική οικονομία κατευθύνθηκαν πόροι ύψους 
3 δισ. ευρώ. Μάλιστα, στα 3 δισ. της απορρόφησης προ-
στέθηκαν επιπλέον 4 δισ., τα όποια επιστρατεύθηκαν για 
την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών της ελληνικής κοινω-

νίας και οικονομίας, που προκάλεσε ο COVID-19. Αξίζει, 
επίσης, να σημειωθεί πως τα 4 αυτά δισεκατομμύρια με 
την αναμενόμενη μόχλευση δύνανται να εισφέρουν στην 
ελληνική οικονομία πόρους 7 δισ. ευρώ.
Αναφερόμενος στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 
2021-2027, ο γενικός γραμματέας, δήλωσε πως το κεί-
μενο του νέου συμφώνου κατατέθηκε, χωρίς την παρα-
μικρή καθυστέρηση, σύμφωνα με τον προγραμματισμό 
του υπουργείου, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από 
δύο εβδομάδες και αναμένεται να οριστικοποιηθεί τους 
επόμενους μήνες.
«Η κατάρτιση του νέου ΕΣΠΑ αποτελεί προϊόν διεξοδικού 
διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς» τόνισε σε 
άλλο σημείο της ομιλίας του ο Δ. Σκάλκος, και συμπλήρω-
σε πως «το νέο στρατηγικό κείμενο βασίσθηκε στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, τις Ειδικές Συστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, καθώς και τις 
επιμέρους στρατηγικές που διαθέτει η χώρα, πολλές από 
τις οποίες αποτελούν αιρεσιμότητες για την επόμενη προ-
γραμματική περίοδο».
Αναπόσπαστο κομμάτι της νέας στρατηγικής του ΕΣΠΑ 
αποτελεί, επίσης, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο αποτελεί ένα λεπτομερειακό χάρτη 
για την επίτευξη συγκεκριμένων ενεργειακών και κλιματι-
κών στόχων με ορίζοντα υλοποίησης το 2030.
Αναλύοντας τις ενεργειακές επιλογές πολιτικής της χώρας 
που προβλέπεται να υποστηριχθούν μέσω του επόμενου 
ΕΣΠΑ, ο κ. Σκάλκος, ξεχώρισε τη βελτίωση της ενεργεια-
κής απόδοσης των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, την 
προώθηση και βελτίωση της οικιακής αυτονομίας με αξιο-
ποίηση ΑΠΕ, την προώθηση της χρήσης συστημάτων ΑΠΕ 
για θέρμανση και ψύξη, την υποστήριξη της ενεργειακής 
μετάβασης των νησιών σε «καθαρές» μορφές ενέργειας, 
την ενίσχυση διασυνοριακών έργων διασύνδεσης, καθώς 

και την ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων 
δικτύου και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο.
Σημαντικά αυξημένη αναμένεται να είναι η χρηματοδότη-
ση για δράσεις που σχετίζονται με τη μετάβαση σε «καθα-
ρές» μορφές ενέργειας, την κυκλική οικονομία, την πρό-
ληψη και διαχείριση κινδύνων και τη γαλάζια ανάπτυξη. 
Το ποσό που αναμένεται να διατεθεί μέσω του Ευρωπα-
ϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου 
Συνοχής στις δράσεις αυτές φτάνει τα 4,8 δισ. ευρώ.
Στους παραπάνω πόρους ο κ. Σκάλκος ανέφερε πως ανα-
μένεται να προστεθούν ακόμη 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ 
από το νέο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, επιπλέον πόροι 
από χρηματοδοτικά μέσα όπως το Ηorizon Εurope και 
το Connecting Europe Facility, το μηχανισμό εγγυήσεων 
InestEU, εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων, το οποίο, ήδη, σήμερα χρηματοδο-
τεί έργα ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και τα 
κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα ANFA’s και SMP’s.
Όπως παρατήρησε ο γενικός γραμματέας, οι πόροι του 
Ταμείου Ανάκαμψης φέρνουν στο προσκήνιο την πρό-
κληση της ωρίμασης επαρκούς αριθμού έργων μέσω των 
οποίων θα επιτευχθεί η αναγκαία απορρόφηση. Για το 
σκοπό αυτό σχεδιάζονται δύο νέοι μηχανισμοί. Ο πρώτος 
είναι το λεγόμενο Project Pipeline, το οποίο θα αποτελέσει 
μία δεξαμενή έργων στρατηγικής σημασίας και θα συ-
σταθεί με τη συμμετοχή της Προεδρίας της Κυβέρνησης. 
Ο δεύτερος μηχανισμός, όπως περιέγραψε ο κ. Σκάλκος, 
θα έχει στόχο την ενίσχυση της προετοιμασίας και την 
υλοποίηση επενδυτικών έργων υποδομής στρατηγικής 
προτεραιότητας και θα λειτουργήσει υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Κλείνοντας ο κ. Σκάλκος υπογράμμισε πως για την υλο-
ποίηση του σκοπού αυτού σημαντική αναμένεται να στα-
θεί και η συνδρομή των έργων ΣΔΙΤ.

Την επιτάχυνση των διαδικασιών στις δημόσιες συμβά-
σεις, συζήτησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Ν. Παπαθανάσης με τον Α. Νέμεκ, διευθύνοντα σύμβουλο 
της Κεντρικής Αρχής Αγορών της Αυστρίας.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση του υφυπουργού στο twitter:
«Με τον κ. A.Nemec, διευθύνοντα σύμβουλο της Κεντρι-
κής Αρχής Αγορών της Αυστρίας είχαμε εποικοδομητική 
συζήτηση για τις βέλτιστες πρακτικές στις διαδικασίες των 

δημοσίων συμβάσεων ενόψει αναθεώρησης του νόμου 
4412. Το ζητούμενο είναι η επιτάχυνση των διαδικασι-
ών».

ΔΥΟ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑπΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ πΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Εξήγγειλε ο γγ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δ. Σκάλκος  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜβΑΣΕΙΣ, ΕΙΧΕ Ο ΥΦΥπΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑπΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕπΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν. πΑπΑΘΑΝΑΣΗΣ
Με τον Α. Νέμεκ, διευθύνοντα σύμβουλο της Κεντρικής Αρχής Αγορών της Αυστρίας
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Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η παραγω-
γή του υποβρύχιου καλωδίου μήκους 135 χλμ. για την ηλεκτρι-
κή διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, η οποία προχωρά σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
έως τα τέλη του έτους, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ πραγματοποίησε επίσκεψη στο ερ-
γοστάσιο της «Ελληνικά Καλώδια», που έχει αναλάβει την 
παραγωγή του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
του έργου, η πόντιση του υποβρύχιου καλωδίου θα ξεκινήσει 
παράλληλα από τις δύο ανάδοχες εταιρείες, Fulgor-Ελληνικά 
Καλώδια και Prysmian, στα μέσα Σεπτεμβρίου στα Χανιά. 
Μόλις ηλεκτριστεί τον Δεκέμβριο του 2020, η πρώτη «μικρή» 
διασύνδεση της Κρήτης θα καλύπτει το 34% της απαιτούμενης 
ενέργειας του νησιού. Με την ολοκλήρωση και της «μεγάλης» 
διασύνδεσης Ηράκλειο-Αττική το 2023, η Κρήτη θα ηλεκτροδο-
τείται αποκλειστικά από το ηπειρωτικό σύστημα και οι ρυπογό-
νες μονάδες παραγωγής ενέργειας θα σβήσουν οριστικά.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος 

Μανουσάκης δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ ικανοποιημέ-
νοι με την πορεία κατασκευής του πρώτου καλωδίου που θα 
τροφοδοτήσει την Κρήτη με καθαρό, φθηνό και αξιόπιστο 
ρεύμα από την ηπειρωτική χώρα. Η ηλεκτρική διασύνδεση 
Κρήτης-Πελοποννήσου ενσωματώνει μία σειρά από καινοτόμα 
χαρακτηριστικά παγκοσμίως και παρά τις αντιξοότητες της παν-
δημίας κατορθώσαμε να το κρατήσουμε στις ράγες χάρη στην 
ετοιμότητα του Διαχειριστή και των αναδόχων μας».
«Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε τον μακροχρόνιο σχεδι-
ασμό του ΑΔΜΗΕ για τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού συ-
στήματος, συμβάλλοντας με τις δυνάμεις μας στην ασφαλή τρο-
φοδοσία με καθαρή και οικονομική ενέργεια του μεγαλύτερου 
νησιού της χώρας. Πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά έργα 
που έχουμε αναλάβει, αλλά όλοι μας στην «Ελληνικά Καλώδια» 
εργαζόμαστε εντατικά για την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρω-
σή του», τόνισε ο γενικός διευθυντής της «Ελληνικά Καλώδια», 
Αλέξιος Αλεξίου.
 Όπως επισημαίνει ο ΑΔΜΗΕ, η πρώτη διασύνδεση της Κρήτης 

παρουσιάζει σειρά τεχνολογικών καινοτομιών, καθώς:
- Αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση 
εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως.
- Η πόντιση των υποβρύχιων καλωδίων πραγματοποιείται σε 
βάθος 1.000 μέτρων, γεγονός που καθιστά το έργο τη βαθύτε-
ρη υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση υψηλής τάσης με τριπο-
λικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης XLPE στον κόσμο.
- Προκειμένου να γίνει δυνατή η υλοποίηση του έργου, έχουν 
ενσωματωθεί σημαντικές καινοτομίες για τη βελτίωση του 
σχεδιασμού καλωδίων (καλώδια ελαφρύτερα και ισχυρότερα) 
και πόντισης καλωδίων (μεγαλύτερα σκάφη και βελτιωμένες 
τεχνικές). 
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 365 εκατ. ευρώ, υλοποι-
είται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τη δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων (ΕΤΕπ).

Τις δυο πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη 
χρηματοδότηση «πράσινων» δράσεων, με δικαιούχους τους 
λιγνιτικούς δήμους Αμυνταίου, Φλώρινας, Εορδαίας, Κοζάνης 
και Μεγαλόπολης ενέκρινε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το ΔΣ του 
Πράσινου Ταμείου κατά την προχθεσινή του συνεδρίαση.
Η πρώτη πρόσκληση αφορά στη υποβολή Σχεδίων Δράσης για 
την Ενέργεια και το Κλίμα και η δεύτερη στην χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, με 
θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στο πλαίσιο 
της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.
Οι λεπτομέρειες των προσκλήσεων καθώς και οι τεχνικοί οδη-

γοί υποβολής των προτάσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 
Πράσινου Ταμείου www.prasinotameio.gr
Παράλληλα η Συντονιστική Επιτροπή Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονί-
ας και της Μεγαλόπολης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς 
φορείς του ιδιωτικού τομέα για την υποβολή μη δεσμευτικών 
επενδυτικών προτάσεων και αναπτυξιακών σχεδίων που μπο-
ρεί να αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του Σχεδίου Μετάβασης 
(ΣΔΑΜ) των εν λόγω περιοχών.
Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ Κωστής 
Μουσουρούλης δήλωσε σχετικά: «Ο μηχανισμός Δίκαιης 

Αναπτυξιακής Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της 
Μεγαλόπολης ενεργοποιείται. Σε λίγες ημέρες θα ακολουθήσει 
και νέα πρόσκληση προς τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα, σε 
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ. Ο στόχος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης εί-
ναι στόχος όλων μας ανεξαιρέτως. Με βάση αυτόν λοιπόν θα 
πρέπει συμβάλλοντες και συμβαλλόμενοι να υπερβούμε κάθε 
φόβο, καχυποψία, ανασφάλεια και προκατάληψη και να εξα-
σφαλίσουμε με ενότητα και αλληλεγγύη ια καλύτερη ζωή για τις 
λιγνιτικές περιοχές της χώρας, όπως το επιτάσσει η νέα εποχή».

Θέματα περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, με έμφαση 
στους εναλλακτικούς διαδρόμους τροφοδοσίας φυσικού 
αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τον αναδυόμενο 
ρόλο της Ελλάδας ως μείζον διαμετακομιστικό ενεργειακό 
κέντρο συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε χθες –όπως 

αναφέρει το ΑΠΕ- ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κωστής Χατζηδάκης με τον υπουργό Εξωτερικών και Εξωτε-
ρικού Εμπορίου της Ουγγαρίας, Peter Szijaerto.
Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της 
ελληνικής κυβέρνησης να συνδράμει την Ουγγαρία στην 

επίτευξη του στρατηγικού της στόχου για αύξηση της δια-
φοροποίησης των πηγών και οδεύσεων εισαγωγής φυσικού 
αερίου μέσω του δικτύου αγωγών TAP/IGB, έργων που θα 
ολοκληρωθούν με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα.

Οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα αποτέλεσαν αντικείμενο της σημερινής συνάντησης του 
υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνι Γεωργιάδη με την πρέσβη της Κίνας στην Ελ-
λάδα, Τσανγκ Τσιγιουέ. Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρει ανάρτηση του υπουργού στο 

Twitter: «συναντήθηκα με την πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα, κ. Zhang Qiyue. Στο επίκεντρο 
της συζήτησης οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα και τα νέα οικονομικά δεδομένα μετά την 
COVID-19 εποχή».

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η «ΜΙΚΡΗ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΩ πΕΛΟπΟΝΝΗΣΟΥ   

πΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΥΟ πΡΩΤΑ πΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ πΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑπΟΛΙΓΝΙΤΟπΟΙΗΣΗ   

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥπΟΥΡΓΟΥ πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
Με τον υπουργό Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου της Ουγγαρίας Peter Szijjaerto  

ΟΙ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕπΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ  Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 
Με την πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα, Τσανγκ Τσιγιουέ   
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Ανάμεσα σε 3.136 ευρωπαϊκές πόλεις, «πρωταθλήτριες», 
όπως τις χαρακτήρισε ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης, 
στην βιώσιμη αστική κινητικότητα απ΄ την Ελλάδα, αναδεί-
χθηκαν η Καρδίτσα, η οποία κατέκτησε το βραβείο στην κα-
τηγορία μικρών πόλεων και το Ρέθυμνο, που κατέκτησε τη 2η 
θέση στην κατηγορία των μεγάλων πόλεων, ενώ δέκα ακόμα 
ελληνικές πόλεις βραβεύτηκαν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Αυτές οι πόλεις αποτελούν έμπνευση ενός όχι άπιαστου 
μέλλοντος για όλες τις ελληνικές πόλεις», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Χατζηδάκης κατά την τελετή βράβευσης των ελλη-
νικών συμμετοχών, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο, υπό την 
αιγίδα της προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαρο-
πούλου. 
Βραβεία βιώσιμης αστικής κινητικότητας απονεμήθηκαν 
επίσης στους δήμους Ηγουμενίτσας, Λάρισας, Ανατολικής 
Σάμου, Αγίου Δημητρίου, Νέας Προποντίδας, Ηρακλείου, 
Αλίμου, Τρικκαίων, Γρεβενών, Νεάπολης - Συκεών. Ενώ, τι-
μητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν επίσης στο Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, καθώς και στους δήμους Παλλήνης και Φαρκαδό-
νας. 
«Στην Ελλάδα έχουμε φωτεινά παραδείγματα που αντιβαί-
νουν την τάση να λέμε ότι είμαστε πάντα οι τελευταίοι στην 
Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής 
Χατζηδάκης, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότη-

τας 2019 συμμετείχαν συνολικά 86 ελληνικές πόλεις. 
Ο κ. Χατζηδάκης στην ομιλία του, αναφέρθηκε αναλυτικά 
στους επτά άξονες του ΥΠΕΝ όσον αφορά την προώθηση 
της βιώσιμης κινητικότητας στη χώρα. Όπως έκανε γνωστό, 
άμεσα κατατίθεται το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση, 
σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται επιδότηση έως και 40% 
για την απόκτηση ηλεκτρικού ποδηλάτου.
Επιπλέον επεσήμανε, ότι στο ΥΠΕΝ, υπό επεξεργασία βρίσκε-
ται το Εθνικό Σχέδιο για την Προσβασιμότητα και πρόσθεσε, 
ότι «μόλις προχθές ο υφυπουργός κ. Οικονόμου υπέγραψε 
την υπουργική απόφαση για την προσαρμογή κτιρίων στις 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων 
ατόμων».
Σύμφωνα με τον υπουργό, από το περασμένο φθινόπωρο 
εκπονείται η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο, ενώ ολο-
κληρώνονται άμεσα δύο μεγάλοι ποδηλατόδρομοι στην 
Αττική. Ταυτόχρονα, προωθούνται προσωρινοί πεζόδρομοι 
και ποδηλατόδρομοι, αλλά και η μετατροπή οδών σε ήπιας 
κυκλοφορίας, λόγω του κορονοϊού. 
Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στο Εθνικό Σχέδιο για 
την Ηλεκτροκίνηση, ενώ όπως έκανε γνωστό, ετοιμάζεται 
ΚΥΑ μαζί με το συναρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών για το 
σχεδιασμό αστικών οδών και υπαίθριων δημόσιων δρόμων.
Τέλος, όπως τόνισε, εκπονούνται τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), τα οποία εφαρμόζουν στην Ελλάδα τις 

ευρωπαϊκές Οδηγίες προς όφελος των οικολογικών μετακινή-
σεων, των ποδηλατών και των πεζών.
«Η περιφέρεια Αττικής έχει ήδη διαμορφώσει ικανές βάσεις 
προκειμένου να βρίσκεται ψηλά στους ευρωπαϊκούς στό-
χους για βιώσιμη κινητικότητα, ασφάλεια και εναλλακτικούς 
τρόπους μετακίνησης», δήλωσε απ΄ την πλευρά του ο περι-
φερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης και αναφέρθηκε, μεταξύ 
άλλων, στις πρότυπες διαβάσεις πεζών, στον εκσυγχρονισμό 
θαλάμων επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και 
στη δημιουργία έξυπνων πόλεων, με σημαντική αύξηση των 
ποδηλατοδρόμων και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, με 
δημιουργία ενός σημαντικού δικτύου σταθμών φόρτισης, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Αθηαίων. 
Τις δύο «πρωταθλήτριες» πόλεις βράβευσαν ο υπουργός 
ΠΕΝ, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κων-
σταντίνος Τσιάρας, ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλ-
λοντος & Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης και ο γενικός 
γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύ-
μης Μπακογιάννης.
Παρόντες στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, ήταν επίσης ο υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος, Δ. Οικονόμου, η γενική γραμματέας 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλ. Σδούκου και ο πρόεδρος 
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η τελετή υπογραφής των συμβολαίων χρηματοδότησης δύο 
νέων εμβληματικών ερευνητικών έργων πραγματοποιήθηκε 
–όπως σημειώνει το ΑΠΕ- στην ιστορική βιβλιοθήκη του Σίνα 
στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ).
 Πρόκειται για την κατασκευή του Παρατηρητηρίου Γεωεπι-
στημών και Κλιματικής Αλλαγής στα Αντικύθηρα (ΠΑΓΓΑΙΑ) 
του Αστεροσκοπείου, καθώς και του νέου ωκεανογραφικού 
σκάφους του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ-
ΚΕΘΕ). Οι χρηματοδοτήσεις προέρχονται κατά ποσοστό 75% 
από μακροπρόθεσμο δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων (ΕΤΕ) και κατά 25% από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων. 
 Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Εθνικό Αστερο-
σκοπείο Αθηνών, η υπογραφή «σηματοδοτεί, από τη μια, την 
ολοκλήρωση επιτυχημένων προσπαθειών και ενεργειών της 
Διοίκησης και ερευνητών που ξεκίνησαν πριν από τρία χρόνια 
και, από την άλλη, την έναρξη υλοποίησης ενός φιλόδοξου 
έργου, επενδύοντας στην επιστημονική έρευνα και στην και-
νοτομία». 
Εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας υπέγραψαν το συμ-
βόλαιο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο 
υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστος Δήμας, ενώ 

εκ μέρους της ΕΤΕ υπέγραψε ο Κώστας Καργάκος. Παρευρέ-
θηκαν στην εκδήλωση επίσης ο γενικός γραμματέας Έρευνας 
και Τεχνολογίας καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, ο πρώην 
αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας 
Φωτάκης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε-
ων, o πρόεδρος του ΕΑΑ καθηγητής Μανώλης Πλειώνης, ο 
πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ Δρ. ‘Αρης Καραγεώργης, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΕΑΑ, η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του 
ΠΑΓΓΑΙΑ και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και ΕΛΚΕ του 
ΕΑΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου 
Στέλιου Πέτσα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζή-
τησε από τον πρόεδρο της βουλής των Ελλήνων Κωνσταντί-

νο Τασούλα τη σύσταση διακομματικής επιτροπής της βουλής 
για την ανάπτυξη της Θράκης, προτείνοντας ως πρόεδρο της 
επιτροπής, τη βουλευτή Χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη. 

 Το πόρισμα της επιτροπής αυτής θα πρέπει να υποβληθεί 
εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑπΟΝΟΜΗΣ βΡΑβΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΥΡΩπΑΪΚΗ ΕβΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2019»
Κ. Χατζηδάκης: «Ευρωπαίες πρωταθλήτριες στην βιώσιμη κινητικότητα η Καρδίτσα και το Ρέθυμνο»

ΥπΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΥΜβΟΛΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Του Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής του Εθνικού Αστεροσκοπείου στα Αντικύθηρα και του νέου ωκεανογραφικού 
σκάφους του ΕΛΚΕΘΕ  

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕπΙΤΡΟπΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑπΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή βρά-
βευσης των ελληνικών συμμετοχών στην εκστρατεία 
«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019» , με θέμα 
«Ασφαλές περπάτημα, ασφαλής ποδηλασία» και σύνθημα 
«Ας περπατήσουμε μαζί». Ανάμεσα σε συνολικά 86 ελλη-
νικές συμμετοχές, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας βράβευσε τις πόλεις που ξεχώρισαν ως πρότυπα 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Κατά την διάρκεια του χαιρετισμού της, η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εξέφρασε την 
μεγάλη χαρά της, για την βράβευση ελληνικών πόλεων 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, 
σημειώνοντας ότι δίνει ένα ισχυρό μήνυμα στο εξωτερικό 
ότι και η χώρα μας συμμετέχει και συμβάλλει στη συλλο-
γική προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
Ευρωπαίων πολιτών. 
Όπως τόνισε «η ανάδειξη της Καρδίτσας στην πρώτη θέση 
στην κατηγορία των μικρών πόλεων και του Ρεθύμνου 
στη δεύτερη θέση στην κατηγορία των μεγάλων πόλεων 
το 2019 είναι μια σημαντική αναγνώριση των προσπαθει-
ών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συνδυάσει δράσεις και 
μεθόδους για την μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων, 
προωθώντας λύσεις χαμηλών και μηδενικών εκπομπών 
στις ατομικές και δημόσιες μεταφορές και προτάσσοντας 
την πεζοπορία και την ποδηλασία ως βέλτιστους τρόπους 
μετακίνησης των ανθρώπων». 
Παράλληλα, εξήρε το γεγονός ότι η πατρίδα μας βρέθηκε 
στην τρίτη θέση σε σύνολο 59 χωρών που πήραν μέρος 

στην εκστρατεία για την προαγωγή βιώσιμων τρόπων 
μετακίνησης και μεταφοράς στον αστικό ιστό, υπογραμμί-
ζοντας ότι μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. 
Αναφερόμενη στην κινητικότητα, η κ.Σακελλαροπούλου, 
υποστήριξε ότι αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περι-
βαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα 
και πρόσθεσε ότι προκειμένου να λειτουργήσουν οι κοι-
νωνίες και οι οικονομίες, απαιτείται ένα απέραντο δίκτυο 
οχημάτων και συστημάτων μεταφοράς. Αυτοκίνητα, λεω-
φορεία, τρένα, φορτηγά. «Τρόποι μετακίνησης και μετα-
φοράς που αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια στο περιβάλλον. 
Ανεξίτηλα και βαθιά. Περίπου το ένα τέταρτο των παγκό-
σμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα οφείλονται στις 
μεταφορές ανθρώπων και προϊόντων, ενώ η ηχορύπαν-
ση αποτελεί πλέον έναν σοβαρό, αν και αόρατο αστικό 
κίνδυνο» συμπλήρωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
Περιγράφοντας την υπέρμετρη σωματική και ψυχική επι-
βάρυνση από την ζωή στις πόλεις μας, σημείωσε ότι «δεν 
είμαστε άμοιροι ευθυνών» και εξήγησε ότι «ο τρόπος, για 
παράδειγμα, με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον δημόσιο 
χώρο χαρακτηρίζεται από έντονο αίσθημα αδιαφορίας, 
αν όχι απαξίωσης». 
Παρατήρησε, επίσης, ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν 
είναι λίγοι οι πολίτες που από τη μία πλευρά αισθάνονται 
ότι ο κόσμος τους τελειώνει στο κατώφλι του σπιτιού τους, 
και από την άλλη αντιμετωπίζουν τον δημόσιο χώρο με 
ιδιοκτησιακή-ατομικιστική αντίληψη. 
Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι το γενικό συμφέρον απε-
μπολείται υπέρ του ειδικού, με αποτέλεσμα να μεταπίπτει 

δημόσιος χώρος σε «ιδιωτικό», ενώ επικαλούμενη την 
Χάρτα των Αθηνών, υπενθύμισε ότι «η ζωή ανθεί μόνον 
εφόσον εναρμονίζονται οι δύο αντίμαχες αρχές που κυ-
βερνούν την ανθρώπινη προσωπικότητα: το ατομικό και 
το συλλογικό».
Επιπροσθέτως, τόνισε, ότι «η αλλοίωση αυτή της σχέσης 
με τον δημόσιο χώρο οφείλεται στην απουσία οργανωμέ-
νου σχεδιασμού διαχείρισης των δημόσιων χώρων, στις 
παλινωδίες, τις αστοχίες θα έλεγα, της νομοθεσίας - όπως 
για παράδειγμα τη μη πρόβλεψη υποχρεωτικών χώρων 
στάθμευσης, με αποτέλεσμα την παράδοση της πόλης 
στα σταθμευμένα οχήματα - στη σύγχυση αρμοδιοτήτων, 
τις συναρμοδιότητες, την ανεπάρκεια των διοικητικών 
δομών, την έλλειψη ή κακοδιαχείρηση των πόρων, την 
απουσία συστηματικής αστυνόμευσης».
Τέλος, επισήμανε ότι η βιώσιμη αστική κινητικότητα απαι-
τεί ριζική αλλαγή νοοτροπίας και διαμόρφωση ενός νέου 
περιβαλλοντικού ήθους, με σημαντικό βήμα την σταδιακή 
μετάβαση σε διαφορετικούς τρόπους δημόσιας μεταφο-
ράς - ποδήλατα, πεζοδρόμους, ηλεκτρικά οχήματα, σιδη-
ροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων. 
«Πρόκειται για λύσεις που διασφαλίζουν την ζωτική ροή 
ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών, ενώ ταυτοχρόνως 
αποτρέπουν την περιβαλλοντική απορρύθμιση που εκ-
φράζεται με πλημμύρες, ξηρασίες, ή αιφνίδια κυνικά καύ-
ματα» κατέληξε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου.

Λιγότερο από το 5% των επιχειρήσεων έχει μέχρι στιγμής 
ενταχθεί σε κάποιο από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία, όπως τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρόεδρος 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό 
σταθμό Kontra.
Ο κ. Χατζηθεδοσίου, στη συγκεκριμένη συνέντευξη, όπως 
αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου, 
επανέλαβε ότι αν δεν βρεθεί τρόπος άρσης του αποκλει-
σμού των επιχειρήσεων από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, 
τότε πολύ σύντομα θα έχουμε «βροχή λουκέτων» και εκτί-

ναξη της ανεργίας. Η πρόταση του ΕΕΑ είναι να δοθούν 
κεφάλαια κίνησης σε όλες τις επιχειρήσεις απευθείας από 
την ΑΑΔΕ.
Σε ό,τι αφορά την κίνηση στην αγορά εν μέσω κορονοϊού, 
φαίνεται, όπως επισήμανε ο πρόεδρος, ότι οι καταναλωτές 
προτιμούν τις τοπικές αγορές και επιλέγουν πιο δύσκολα 
το κέντρο της Αθήνας, λόγω και του φόβου της μετακίνη-
σης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
πτώση του τζίρου στο κέντρο ανέρχεται σε περίπου 40%, 
ενώ στους περιφερειακούς δήμους περιορίζεται στο 20%.
 Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης ο κ. Χατζηθεοδοσίου 

αναφέρθηκε και στην εν εξελίξει ψηφιοποίηση σε δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα. Για το ηλεκτρονικό εμπόριο ο πρόε-
δρος σημείωσε ότι, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το 
επιμελητήριο και θα παρουσιαστεί σύντομα, στην εποχή 
του κορωνοϊού οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου αυξήθηκαν 
κατά 200%, ενώ ένα μέρος των καταναλωτών συνεχίζουν 
τις online αγορές. Θετική χαρακτήρισε ο κ. Χατζηθεοδο-
σίου, και την ψηφιοποίηση στο δημόσιο, εκτιμώντας ότι 
συμβάλλει στην ενίσχυση του επιχειρείν.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑπΟΝΟΜΗΣ βΡΑβΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΥΡΩπΑΪΚΗ ΕβΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2019»
Η βιώσιμη αστική κινητικότητα απαιτεί ριζική αλλαγή νοοτροπίας και νέο περιβαλλοντικό ήθος, τόνισε η ΠτΔ Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου κατά την τελετή βράβευσης των ελληνικών συμμετοχών στην εκστρατεία «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας 2019»

Ι. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ: ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑπΟ ΤΟ 5% ΤΩΝ ΕπΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑπΟΙΟ ΑπΟ ΤΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Μια 
από τις κεντρικές κυβερνητικές δεσμεύσεις, και προ-
σωπική προτεραιότητα του Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη, γίνεται πράξη από το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας με την Υπουργική Απόφαση για 
τις τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρί-
ων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε 
άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, που υπο-
γράφει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Δημήτρης Οικονόμου. 
Δεδομένης της υποχρέωσης που απορρέει από το άρ-
θρο 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και λαμβά-
νοντας υπόψιν τις δυσκολίες προσαρμογής υφιστάμε-
νων κτιρίων, οι Τεχνικές Οδηγίες που προβλέπονται 
στην Υπουργική Απόφαση στοχεύουν στη συγκέντρω-
ση και παροχή οδηγιών και καλών πρακτικών που θα 
διευκολύνουν το έργο της προσαρμογής κατά τρόπο 
σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία σε 
καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά.  
Προβλέπονται απλές, «έξυπνες» και συνάμα όσο το 
δυνατόν οικονομικές λύσεις για την απαραίτητη προ-
σαρμογή των κτιρίων, με έμφαση τα δημόσια κτίρια 
η προσαρμογή των οποίων βάσει του ισχύοντος πλαι-
σίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 31.12.2020, σε 
άλλη περίπτωση θα θεωρούνται αυθαίρετα.  
Με την Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται αναλυτικά 
οι Τεχνικές Οδηγίες για την υλοποίηση «εύλογων προ-
σαρμογών» στα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο 
αυτών, δηλαδή κάθε απαραίτητη ή/και κατάλληλη 
τροποποίηση και ρύθμιση της μορφής και της αρχιτε-
κτονικής διαμόρφωσης του κτιρίου και του περιβάλ-
λοντος χώρου του, που μπορεί να υλοποιηθεί όπου 
απαιτείται και ανά συγκεκριμένη περίπτωση χωρίς 
να προκύπτει δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, 
με στόχο την διασφάλιση της προσβασιμότητας σε 
άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα. Ακόμα 
στην απόλαυση ή άσκηση σε ίση βάση με τους άλλους 
όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 
ελευθεριών. Εύλογες προσαρμογές μπορούν να υλο-
ποιούνται και σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την 
ικανοποίηση ατομικών αναγκών ατόμου, το οποίο, αν 
και σε προσβάσιμο περιβάλλον, έχει ανάγκη επιπλέον 
εξειδικευμένης προσαρμογής. 
Για το θέμα αυτό ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου, έκανε την ακόλου-

θη δήλωση:  
«Η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην 
κοινωνική και επαγγελματική ζωή, καθώς και σε κα-
θημερινές δραστηριότητες όπως η άθληση και η ανα-
ψυχή, που αποτελεί βασικό άξονα της κυβερνητικής 
πολιτικής, περνά μέσα από τα κτίρια όπου ζούμε και 
εργαζόμαστε και τις υποδομές που χρησιμοποιούμε. 
Οι τεχνικές οδηγίες, που ορίζονται με την Υπουργική 
Απόφαση, εξασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες προσαρ-
μογές στα υφιστάμενα κτίρια και τους περιβάλλοντες 
χώρους τους, θα γίνονται λαμβάνοντας υπόψιν τις ει-
δικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των εμπο-
διζομένων ατόμων, προκειμένου να τους προσφέρεται 
αυτόνομη, ασφαλής και άνετη πρόσβαση ώστε να 
προσεγγίζουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, 
τις υπηρεσίες και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκε-
κριμένο περιβάλλον. Ανάγκες που στην πλειοψηφία 
των κτιρίων στη χώρα μας δεν λαμβάνονταν υπόψιν 
στον αρχικό σχεδιασμό». 
Πεδίο εφαρμογής των Τεχνικών Οδηγιών αποτελούν 
τα υφιστάμενα πριν από την ισχύ του Ν.4067/2012 
«Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» κτίρια των διατάξε-
ων της παρ. 4 του άρθρου 26 και των διατάξεων του 
άρθρου 27. 
Πρωταρχικό στόχο κατά την υλοποίηση των προσαρ-
μογών αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών όλων 
των χρηστών, συνεπώς και όλων των κατηγοριών 
ατόμων με αναπηρία. Σε περίπτωση όμως αποδεδειγ-
μένης αδυναμίας ικανοποίησης των αναγκών κάποιας 
κατηγορίας εξ αυτών, θα πρέπει οπωσδήποτε να δι-
ασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών όλων των 
υπολοίπων κατηγοριών, κατ’ αντιστοιχία με τις διατά-
ξεις του αρ. 1 της ΥΑ 52907/2009 «Ειδικές ρυθμίσεις 
για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινό-
χρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για 
την κυκλοφορία πεζών» (Β’2621). 
Τα παραπάνω επισημαίνονται δεδομένου ότι τα άτομα 
με αναπηρία δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα με 
τις ίδιες ανάγκες και δυνατότητες. Υπάρχουν εμφανείς 
ή αφανείς, σοβαρές ή ελαφρές, μόνιμες ή προσωρινές 
αναπηρίες, μία ή συνδυασμός περισσοτέρων (κίνη-
σης, όρασης, ακοής, ομιλίας, αντίληψης, ψυχικές/
γνωστικές κ.λπ.), που γεννούν διαφορετικές ανάγκες 
και διαφορετικές δυνατότητες στα άτομα που τις βιώ-
νουν. Παρόμοιες ανάγκες παρόμοιες έχουν και άλλες 
πληθυσμιακές ομάδες, όπως άτομα με χρόνιες παθή-

σεις, άτομα με προσωρινή αναπηρία (πχ. τραυματίες), 
ηλικιωμένοι, άτομα που μεταφέρουν αποσκευές, μικρά 
παιδιά ή άτομα μεγάλης ή μικρής σωματικής διάπλα-
σης. 
Για τον έλεγχο των απαιτούμενων προσαρμογών ώστε 
τα υφιστάμενα κτίρια να καταστούν προσβάσιμα, ακο-
λουθείται η Μεθοδολογία Ελέγχου Προσβασιμότητας 
Δημοσίων Υπηρεσιών και Υποδομών, που επεξεργά-
στηκε Διυπουργική Επιτροπή και Εκδόθηκε από την Γε-
νική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών το 2009. 
Με σειρά προτεραιότητας εξετάζονται τα εξής θεματικά 
πεδία:  
I. Προσέγγιση – Είσοδος
II. Οριζόντια κυκλοφορία
III. Κατακόρυφη κυκλοφορία
IV. Εξυπηρετήσεις- εξοπλισμός 
Η επιλογή των προσαρμογών για το κτίριο και τον πε-
ριβάλλοντα χώρου του στοχεύει στην εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας με βάση τις επτά αρχές του Καθολι-
κού Σχεδιασμού, οι οποίες είναι οι εξής:  
1. Δυνατότητα χρήσης από το μεγαλύτερο δυνατό φά-
σμα χρηστών (αποφυγή διάκρισης και στιγματισμού, 
πρόβλεψη ίδιων ή/και ισοδύναμων μέσων, διασφά-
λιση ισότιμης ιδιωτικότητας και ασφάλειας των χρη-
στών, ελκυστικότητα του σχεδιασμού)
2. Ευελιξία στη χρήση (ικανοποίηση χρηστών με ευρύ 
φάσμα ικανοτήτων και προτιμήσεων, παροχή επιλο-
γών στις μεθόδους χρήσης, προσαρμοστικότητα στους 
ρυθμούς του χρήστη)
3. Απλή και διαισθητική χρήση (σχεδιασμός με εύκολα 
κατανοητή χρήση ανεξάρτητα από την εμπειρία του 
χρήστη, τις γνώσεις, τις γλωσσικές δεξιότητες ή το 
επίπεδο συγκέντρωσης αυτού, εξάλειψη της περιττής 
πολυπλοκότητας, συνέπεια με τις προσδοκίες και τη 
διαίσθηση των χρηστών)
4. Εύληπτη πληροφόρηση (αποτελεσματική μετάδο-
ση της πληροφόρησης στον χρήστη ανεξάρτητα από 
τις συνθήκες περιβάλλοντος ή τις αισθητηριακές ικα-
νότητες του χρήστη, χρήση διαφορετικών μορφών 
πληροφόρησης, έντονη αντίθεση μεταξύ πληροφορίας 
και περιβάλλοντος, συμβατότητα του σχεδιασμού με 
βοηθήματα που χρησιμοποιούν οι χρήστες)

Συνέχεια στη σελ. 8

ΥπΕΝ: Η ΙΣΟΤΙΜΗ πΡΟΣβΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑπΗΡΙΑ, βΑΣΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΤΙΚΗΣ 
πΟΛΙΤΙΚΗΣ
Υπουργική Απόφαση – Τεχνικές Οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε 
άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα
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Συνέχεια από τη σελ. 7
 
5. Ανοχή σε σφάλματα (ελαχιστοποίηση κινδύνων και δυσμε-
νών συνεπειών από τυχαίες/ακούσιες ενέργειες, πρόβλεψη 
προειδοποιήσεων για κινδύνους και σφάλματα, πρόβλεψη 
λειτουργιών ασφαλούς αποτυχίας, αποθάρρυνση ασυνείδη-
της δράσης σε εργασίες που απαιτούν επαγρύπνηση) 
6. Χαμηλή σωματική προσπάθεια (ο σχεδιασμός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και άνετα, με ελάχιστη κό-
πωση και με ουδέτερη στάση του σώματος του χρήστη, με 
καταβολή λογικής δύναμης/ προσπάθειας, με ελαχιστοποίη-
ση επαναλαμβανόμενων ενεργειών). 
7. Μέγεθος και χώρος προσέγγισης και χρήσης (πρόβλεψη 
κατάλληλου μεγέθους και
χώρου για προσέγγιση, χειρισμό και χρήση ανεξάρτητα από 
το μέγεθος του σώματος,
τη στάση του σώματος ή την κινητικότητα του χρήστη, πρό-
βλεψη επαρκούς χώρου για
τη χρήση βοηθητικών συσκευών ή προσωπικής βοήθειας).
Για την υλοποίηση των απαιτούμενων προσαρμογών, συ-
ντάσσεται «Μελέτη Προσβασιμότητας», η οποία περιλαμβά-
νει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
I. Αρχιτεκτονικά Σχέδια υφιστάμενης κατάστασης κτιρίου και 
περιβάλλοντος χώρου σε κλίμακα 1:00 και 1:50 (κατόψεις, 
τομές, όψεις)
II. Αρχιτεκτονικά Σχέδια κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου με 
τις προσαρμογές σε κλίμακα 1:100 και 1:50 (κατόψεις, τομές, 
όψεις)
III. Στατική Μελέτη που αφορά στις προσαρμογές εφόσον 
απαιτείται. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται, σχετική Βε-

βαίωση από Πολιτικό Μηχανικό ότι δεν θίγεται ο φέροντας 
οργανισμός του κτιρίου
IV. Η/Μ Μελέτη που αφορά στις προσαρμογές εφόσον απαι-
τείται.
V. Τα σχέδια του περιβάλλοντος χώρου μπορούν να είναι και 
σε μικρότερη κλίμακα (1:200) εφόσον πρόκειται για μεγάλες 
εκτάσεις ή οικόπεδα
VI. Αρχιτεκτονικές Λεπτομέρειες για τις προσαρμογές σε κλί-
μακα 1:20 και 1:50
VII. Τεχνική Έκθεση 
Για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέ-
λεση των απαιτούμενων εργασιών, προκειμένου τα κτίρια 
να καταστούν προσβάσιμα βάσει των τεχνικών οδηγιών της 
παρούσης, εκδίδεται η ανάλογη διοικητική πράξη, βάσει των 
διατάξεων των άρθρων 28 και 29 του ν.4495/2017.  
Στο Κεφάλαιο Β της Υπουργικής Απόφασης παρουσιάζονται 
αναλυτικά οι Τεχνικές Οδηγίες για τις προσβάσιμες διαδρομές, 
την προσβάσιμη είσοδο, την κάλυψη υψομετρικών διαφο-
ρών – οριζόντια κα κατακόρυφη κυκλοφορία (ράμπες, ανα-
βατόρια, ανελκυστήρες, κλίμακες), τους χώρους υγιεινής, τη 
σήμανση, τους χώρους αναμονής και τη διαφυγή σε έκτακτες 
περιπτώσεις, τους περιβάλλοντες χώρους κτιρίων. Ακόμη, 
περιλαμβάνονται οι Τεχνικές Οδηγίες για τα διατηρητέα κτίρια 
και τις ελάχιστες παρεμβάσεις σε αυτά.  
Υπενθυμίζεται ότι, μετά την κύρωση από την Ελλάδα της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες (Ν. 4074/2012), η οποία θεσμοθετεί 
τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, και την ψήφιση 
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του Ν. 4488/2017, που θέτει τις 
κατευθυντήριες διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης:

Α. Αφ’ ενός μεν, αναγνωρίζεται ότι η αναπηρία είναι μια 
εξελισσόμενη έννοια και ότι η αναπηρία προκύπτει από την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των εμποδιζόμενων προσώπων και 
των περιβαλλοντικών εμποδίων και των εμποδίων συμπε-
ριφοράς, που παρεμποδίζει την πλήρη και αποτελεσματική 
συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους άλλους 
και 
Β. Αφ’ ετέρου δε, κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλί-
ζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρίες στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων 
του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από 
οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την 
άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Ιδίως 
υποχρεούται να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, να 
τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρ-
μοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να 
διασφαλίζει για τα άτομα με αναπηρίες την προσβασιμότητα 
των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέ-
ρει, να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, 
εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και 
κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων 
μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου 
βάρους, να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και 
συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των 
ατόμων με αναπηρίες, να προάγει με θετικά μέτρα την ισότι-
μη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρίες στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς 
του.
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Μετά τις 12 το μεσημέρι αναρτώνται σήμερα οι βαθμολογίες 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων των υποψηφίων των ΓΕΛ και 
των ΕΠΑΛ σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας.  
 Την ίδια ώρα, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τα 
αποτελέσματά τους στην ιστοσελίδα: https://results.it.minedu.
gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 
τέσσερις (4) αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, 
το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνι-
κούς χαρακτήρες.
Όσον αφορά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στα σχολεία, 
υπενθυμίζεται ότι για λόγους προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων, οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν θα περιέχουν 
μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του 
στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά του 
στοιχεία.

Σήμερα αναμένεται επίσης η ανακοίνωση των στατιστικών 
στοιχείων από τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των υπο-
ψηφίων, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν κάποιες 
πρώτες προβλέψεις για το πώς θα κυμανθούν οι φετινές βάσεις 
εισαγωγής των τμημάτων και των σχολών της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
Αυτό που εν τέλει θα καθορίσει τις βάσεις, εκτός από τις βαθμο-
λογίες, είναι και η κατεύθυνση της ζήτησης σε σχολές και τμήμα-
τα από τους υποψήφιους, μέσω των επιλογών των υποψηφίων 
στο Μηχανογραφικό Δελτίο. 
Από το Σάββατο, 11 Ιουλίου, μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, 
17 Ιουλίου, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει πλέον να οριστικοποιή-
σουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, επιλέγοντας «Οριστικοποί-
ηση», στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
 https://exams.it.minedu.gov.gr

Όπως έχει επισημανθεί από το υπουργείο, μετά την παρέλευση 
της προθεσμίας, κανείς υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστι-
κοποιήσει το Μηχανογραφικό Δελτίο του. Έτσι, προτείνεται 
στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν 
στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό 
-το οποίο που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτο-
κόλλου- ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές 
προτιμήσεις τους. 
Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 
(εκτός από την προγραμματισμένη τους εφημερία) θα λειτουρ-
γήσουν μία επιπλέον ημέρα, η οποία θα ανακοινωθεί προσε-
χώς, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική 
υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.

πΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020: ΣΗΜΕΡΑ, πΑΡΑΣΚΕΥΗ, Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑπΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσω-
τερικών που αφορά την Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσία-
σε ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος 
σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο παλαιό 
δημαρχείο του Κιλελέρ στον Θεσσαλικό κάμπο, σημειώνει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τον υπουργό Εσωτερικών υποδέχθηκε και καλωσόρισε ο 
πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, δήμαρχος Κιλελέρ, Θανά-
σης Νασιακόπουλος, ο οποίος και του χάρισε ένα βιβλίο 
για το Κιλελέρ και μια σπάνια συλλογή γραμματοσήμων 
που αναφέρονται στους αγροτικούς αγώνες του χωριού.
 Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τις προσφωνήσεις από τον 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τον πρό-
εδρο της ΚΕΔΕ, δήμαρχο Τρικκαίων, Δημήτρη Παπαστερ-
γίου, αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» και την σπουδαιότητά του όσον αφορά την Το-
πική Αυτοδιοίκηση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είμα-
στε σε πλήρη συντονισμό με τους περιφερειάρχες που θα 
συνδράμουν και θα προωθήσουν έργα. Τα χρήματα, σχε-
δόν 2,5 δισ. ευρώ είναι διασφαλισμένα και στη Θεσσαλία 
60 έργα θα υλοποιηθούν και θα γίνουν πραγματικότητα. 

Είναι έργα που αφορούν το αναπτυξιακό και περιβαλλο-
ντικό τομέα και θα αφήσουν το αποτύπωμά τους, όπως 
η αγροτική οδοποιία που θα βοηθήσει τους αγρότες και 
τους κατοίκους της περιοχής και η ψηφιοποίηση των δή-
μων όπως έχει ήδη γίνει στα Τρίκαλα».
 Όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, απευθυνόμενος προς 
τους δημάρχους από την Θεσσαλία, «την κυβέρνηση δεν 
την ενδιαφέρει η πολιτική ταυτότητα των δημάρχων, αλλά 
η κυβέρνηση σας αντιμετωπίζει όλους το ίδιο. Οι Έλληνες 
είμαστε ενωμένοι, είμαστε μαζί και βαδίζουμε χέρι-χέρι, 
όπως έχει συμβεί σε όλες τις κρίσεις, όπως συνέβη με την 
πανδημία που δόθηκαν 90 εκατ. στους δήμους, όπως θα 
προχωρήσουμε στην ψηφιακή μεταρρύθμιση, όπως θα 
κάνουμε την θεσμική μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση».
Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και στον αείμνηστο 
Αντώνη Τρίτση, που το πρόγραμμα φέρει το όνομά του, 
τον οποίο χαρακτήρισε ως οραματιστή και τόνισε τις προ-
σπάθειές του για ένα διαφορετικό περιβάλλον.
Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και το διασφαλισμένο ποσό του 
1,5 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
για το πρόγραμμα και έκανε ειδική μνεία στα 60 έργα της 

Θεσσαλίας, ύψους 135 εκατ. ευρώ, που θα ελέγχονται από 
Επιτροπή Αξιολόγησης από την ΚΕΠΕ (Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας) και την Κεντρική Ένωση Περιφερειών 
Ελλάδας(ΚΕΠΕ). Από την υλοποίηση των έργων αυτών θα 
πέσουν στην αγορά 2,5 δισ. ευρώ και θα δημιουργηθούν 
40.000 θέσεις εργασίας.
Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι μέσω του προγράμματος 
θα υπάρξει «πρόγραμμα ελέγχου όλων των σχολείων, 
ώστε να έχουμε εξασφαλίσει μία ισχυρή θωράκιση στην 
αντισεισμικότητα των σχολικών κτιρίων».
Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος κα-
τέληξε λέγοντας ότι «η Θεσσαλία έχει χρυσή ευκαιρία για 
έργα και παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της. 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πολύ πρακτικό και εύκολο 
για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής και την ανάπτυ-
ξη του τόπου».
Στην παρουσίαση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 
παρόντες ήταν όλοι οι δήμαρχοι της Θεσσαλίας και μεταξύ 
αυτών οι δήμαρχοι Βόλου Αχιλλέας Μπέος, Λαρισαίων 
Απόστολος Καλογιάννης, Τρικκαίων Δημήτρης Παπα-
στεργίου και Καρδίτσας Θανάσης Τσάκος.

Γ. Πατούλης: «Στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττι-
κής η θωράκιση της υγείας των πολιτών. Θα συνεχίσουμε 
να συμβάλλουμε στην προσπάθεια αναβάθμισης του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων μέσω 
ΕΣΠΑ»
Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο επισκέφθηκε χθες ο Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με αφορμή την εγκατάστα-
ση τριών νέων ψηφιακών μηχανημάτων (Μαγνητικού 
Τομογράφου, Ψηφιακού Στεφανιογράφου και Ψηφιακού 
Αγγειογράφου), όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Τα μηχανήματα εξασφαλίστηκαν μετά από χρηματοδότη-
ση της Περιφέρειας Αττικής και ήταν συνολικού προϋπο-
λογισμού 1.683.850 ευρώ.
 Ο Γ. Πατούλης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από το 
Διοικητή του Νοσοκομείου Η. Δαλαΐνα για το έργο του Νο-
σοκομείου και τις ελλείψεις που υπάρχουν. Ο κ. Δαλαΐνας 
παρουσία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
του νοσοκομείου ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη 
για το έμπρακτο ενδιαφέρον που επιδεικνύει επισημαί-

νοντας ότι η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σμού είναι ζωτικής σημασίας για το νοσοκομείο.
Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Γ. Πατούλης ενημέρωσε τον 
Διοικητή του Νοσοκομείου ότι η Περιφέρεια θα προβεί 
άμεσα και στην προμήθεια επιπλέον σύγχρονου ψηφια-
κού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία ο οποίος θα εξασφα-
λιστεί μέσω ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα επισήμανε: 
«Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να συμβάλλει στην 
προσπάθεια αναβάθμισης του ιατροτεχνολογικού εξο-
πλισμού. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι 
σήμερα σε ένα γνώριμο χώρο όπως το Σισμανόγλειο. 
Τόσο ως ιατρός, αλλά και ως Δήμαρχος Αμαρουσίου είχα 
ασχοληθεί συστηματικά με τα ζητήματα που απασχολούν 
το νοσοκομείο. Όπως έπραξα τόσα χρόνια, έτσι και τώρα 
από τη θέση του Περιφερειάρχη θα είμαι στο πλευρό του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προκειμένου 
να επιλύσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν και να 
εξασφαλίσουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες στους συ-
μπολίτες μας. Η Περιφέρεια Αττικής θα είναι παρούσα, 

μέσω ΕΣΠΑ, στην προσπάθεια βελτίωσης του ιατροτεχνο-
λογικού εξοπλισμού που θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη 
αναγκών που υπάρχουν. Θέλω να συγχαρώ το διοικητή 
του νοσοκομείου και τους άξιους συναδέλφους ιατρούς 
οι οποίοι δίνουν καθημερινά μάχη για να διαχειριστούν 
με τον καλύτερο τρόπο τις αυξημένες ανάγκες που υπάρ-
χουν».
Τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη συνόδευαν στην επίσκεψή 
του στο Σισμανόγλειο ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών 
Ν. Πέππας, η Αντιπεριφερειάρχης Β. Τομέα Λ. Κεφαλο-
γιάννη, η Π. Λεονάρδου Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμ-
βουλος Κοινωνικής Πολιτικής  και υπεύθυνη της Μονάδας 
Μαστού του Ακτινολογικού Τμήματος του Σισμανόγλειου. 
Επιπλέον στην τελετή παράδοσης των μηχανημάτων 
παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η Διευθύντρια του Νοσο-
κομείου Ξ. Τσιαφάκη, ο Διευθυντής της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας Β. Γιαβασόπουλος, ο Πρόεδρος του Σωματείου 
Εργαζομένων Γ. Μπίνας, καθώς και άλλα στελέχη του Ια-
τρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού του Νοσοκομείου. 

ΤΟ πΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» πΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΙΛΕΛΕΡ   

ΕπΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ πΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. πΑΤΟΥΛΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 
Με αφορμή την εγκατάσταση τριών ψηφιακών μηχανημάτων με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής ύψους 1,7 εκατ. ευρώ
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Θετική γνώμη διατύπωσε, κατά πλειοψηφία, η Επιτρο-
πή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής επί των προτει-
νομένων, Αθανασίου Δαγούμα, Δημητρίου Ψυχογυιού 
και Κωνσταντίνου Τσιμάρα, από τον υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, για 
διορισμό στις θέσεις προέδρου, αντιπροέδρου Α΄ και 
μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αντίστοιχα, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι μια ανεξάρτητη 
Αρχή με ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο, διότι ως ρυθμιστής 
της αγοράς ενέργειας χειρίζεται εδώ και χρόνια μια 
σειρά από ευαίσθητα θέματα αφενός και από την άλλη 
είναι η Αρχή εκείνη η οποία επιβλέπει ουσιαστικά την 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στην 
αγορά της ενέργειας, με στόχο να επιτευχθούν επι-
διώξεις οι οποίες αποφασίζονται στις Βρυξέλλες και 
ισχύουν για όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε πως η φύση των 
θεμάτων που έχει να χειριστεί η ΡΑΕ και το μέγεθος 
των υποθέσεων, καθιστούν ακόμα κρισιμότερο το 
ρόλο αυτής της Αρχής και γι’ αυτό «κάθε Υπουργός 
που προτείνει μέλη γι’ αυτήν την Επιτροπή πρέπει να 
είναι σίγουρος για την τεχνική γνώση τους και την ακε-
ραιότητα τους, διότι με τις αποφάσεις τους μπορούν να 

επηρεάσουν όχι μόνο την οικονομία και την αγορά της 
ενέργειας συνολικά, αλλά και την πορεία ορισμένων 
επιχειρήσεων, ορισμένων παικτών της αγοράς». 
«Ο στόχος και η φιλοδοξία είναι η ΡΑΕ να ενισχύσει πε-
ραιτέρω το κύρος και την ποιοτική της αναβάθμιση», 
είπε ο Αθανάσιος Δαγούμας και επισήμανε ότι ο ρόλος 
της ΡΑΕ είναι να συμμετέχει και όχι απλά να ενσωμα-
τώνει αποφάσεις από τον EISER και από τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες. «Θέλουμε να έχουμε ενεργό ρόλο στη λήψη 
αποφάσεων στην Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολύ ικανούς 
ανθρώπους και δεν θέλουμε απλά να ενσωματώνουμε 
δίκαιο, αλλά να επηρεάσουμε τη λήψη απόφασης και 
στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλ-
κανίων», είπε ο κ. Δαγούμας και πρόσθεσε: «Επίσης, 
αυτό που θέλουμε να καλλιεργήσουμε είναι μια ασφά-
λεια δικαίου. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε 
σαφείς και σταθερούς κανόνες μακρόχρονους, που να 
ισχύουν για πολλά χρόνια και να είναι ξεκάθαροι για 
όλους. Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς απαιτεί σα-
φές πλαίσιο και λίγες μεταρρυθμίσεις ή αποφάσεις που 
έχουν μεταβατικό χαρακτήρα». 
Ο νέος πρόεδρος της ΡΑΕ ανέφερε εξάλλου ότι στόχος 
της ΡΑΕ είναι να προστατεύσει τους καταναλωτές αλλά 
και τους μη συμμετέχοντες στην αγορά. «Επομένως, 
είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε αποφάσεις που 

τελικά οδηγούν σε όχι ιδιαίτερα υψηλό κόστος, να μει-
ώνουν το κόστος για τον τελικό καταναλωτή. Να δια-
βαθμίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και 
να βοηθήσουμε να γίνουν σημαντικές επενδύσεις στα 
δίκτυα», είπε ο πρόεδρος της ΡΑΕ και επισήμανε πως 
έχουν ήδη δρομολογηθεί μεγάλα επενδυτικά σχέδια 
που είναι σημαντικά για την ενεργειακή αναβάθμιση 
της χώρας και πρέπει να γίνουν με ένα τρόπο, ο οποίος 
να είναι ανταποδοτικός. 
«Ο στρατηγικός μου στόχος είναι η προστασία των 
συμφερόντων των υπαρχόντων και των μελλοντι-
κών καταναλωτών ενέργειας, τόσο των ιδιωτών όσο 
και των επιχειρήσεων», είπε ο νέος αντιπρόεδρος της 
ΡΑΕ Δημήτρης Ψυχογυιός. Ανέφερε επίσης ότι, μέσω 
της ρύθμισης η ΡΑΕ πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη 
πέντε βασικών αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές 
δηλαδή, χαμηλότεροι λογαριασμοί, χαμηλότερες πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις, βελτιωμένη αξιοπιστία και 
ασφάλεια, καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και καλύτε-
ρα αποτελέσματα για την κοινωνία. 
«Θα πρέπει να κινηθούμε πλέον με γνώμονα την απο-
τροπή της κλιματικής αλλαγής και την ενσωμάτωση 
για χρήση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της ενέρ-
γειας», είπε το μέλος της ΡΑΕ Κωνσταντίνος Τσιμάρας. 

Η Hellenic Cables, θυγατρική της Cenergy Holdings, 
ανέλαβε την προμήθεια inter-array καλωδίων 66 
kV και εξαρτημάτων για το θαλάσσιο αιολικό πάρκο 
Seagreen, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Hellenic Cables 
εξασφάλισε σύμβαση από τη Seaway 7, την επιχειρη-
ματική μονάδα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της 
Subsea 7, για την προμήθεια καλωδίων inter-array 
66 kV και των συναφών εξαρτημάτων στο θαλάσσιο 
αιολικό πάρκο Seagreen. 
Το θαλάσσιο αιολικό πάρκο Seagreen είναι ένα έργο 
ισχύος 1.075 MW, που βρίσκεται 27 χλμ. από την ακτή 
Angus στο Firth of Forth στα ανοικτά της Σκωτίας. Θα 

αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει από την Seagreen 
Wind Energy Limited και όταν ολοκληρωθεί η κατα-
σκευή του, θα είναι το μεγαλύτερο αιολικό έργο στην 
Σκωτία και εκτιμάται ότι θα παρέχει καθαρή ενέργεια 
σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.
Σημειώνεται ότι η SSE Renewables πρόσφατα ανακοί-
νωσε την τελική επενδυτική απόφαση (FID) για την 
πρώτη φάση του Seagreen, ταυτόχρονα με την συμ-
φωνία πώλησης μεριδίου 51 % του Seagreen 1 στην 
πετρελαϊκή εταιρία Total SA.
Σύμφωνα με τη σύμβαση, η Hellenic Cables αναλαμ-
βάνει τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τις δοκιμές και 
την προμήθεια περίπου 320 χλμ. inter-array καλωδί-

ων 66 kV με μόνωση XLPE καθώς και την προμήθεια 
των σχετικών εξαρτημάτων. Τα καλώδια θα παρα-
χθούν στην καθετοποιημένη και υπερσύγχρονη μονά-
δα παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της εταιρείας 
στην Κόρινθο. Η παράδοση προγραμματίζεται έως τις 
αρχές του 2022.
H Seagreen Wind Energy Limited ανέθεσε στη Seaway 
7 τη σύμβαση για τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή 
και εγκατάσταση (EPCI) των θεμελίων και των inter-
array καλωδίων του θαλάσσιου αιολικού πάρκου 
Seagreen 1.

βΟΥΛΗ: ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗ ΡΑΕ   

ΝΕΟ ΣΥΜβΟΛΑΙΟ ΤΗΣ HELLENIC CABLES ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ βΑΣΙΛΕΙΟ
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Εντυπωσιασμένος από την ταχεία υλοποίηση του έρ-
γου του Διεθνούς Κέντρου Επιτάχυνσης Ψηφιακού Με-
τασχηματισμού της Cisco στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε ο 
πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, κατά 
τη χθεσινή επίσκεψή του στο χώρο, στα παλαιά σφα-
γεία της Θεσσαλονίκης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τον Αμερικανό πρέσβη υποδέχθηκαν στο εντυπωσια-
κό κτίριο που θα στεγάσει τις δράσεις του Κέντρου, στη 
δυτική πλευρά της πόλης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο γενικός διευθυντής της Cisco 
και ο senior account manager της εταιρείας, Αντώνης 
Τσιμπούκης και Νίκος Λαμπρογιώργος αντίστοιχα, και 
η επικεφαλής του γραφείου του πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου. Στον κ. Πάιατ παρου-
σιάστηκε το λογότυπο του Κέντρου και τού έγινε ενδε-
λεχής ενημέρωση για το πλούσιο φάσμα των δράσεων 
που σκοπεύει να αναπτύξει το Κέντρο στην περιοχή.
Ο Αμερικανός πρέσβης συνεχάρη τον πρωθυπουρ-
γό και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης για το γεγονός ότι 
έδωσαν «σάρκα και οστά» σ’ αυτή την ιδέα για τη δη-
μιουργία του Κέντρου τόσο γρήγορα, όπως και τους 
ανθρώπους της Cisco για την επιτυχή υλοποίηση του 
πρότζεκτ. Προσερχόμενος, μάλιστα, στον χώρο ανέ-
φερε χαρακτηριστικά πως «αυτή η κυβέρνηση κατά-
φερε μέσα σε 12 μήνες ό,τι δεν έχει γίνει σε 12 χρόνια» 
και σημείωσε πως επενδύσεις όπως αυτή της Cisco θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα για το πώς 
μπορούν να λειτουργήσουν οι αμερικανικές επενδύ-
σεις στη Θεσσαλονίκη.
 «Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη δουλειά που έχει 
κάνει η Cisco με τον δήμο», σημείωσε ο κ. Πάιατ, ενώ 
απευθυνόμενος στον κ. Ζέρβα, ανέφερε χαρακτη-
ριστικά πως «είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πως 
βρίσκεται στον δημαρχιακό θώκο μόλις εννέα μήνες 
δεδομένων όλων όσων έχουν επιτευχθεί».
Ο Αμερικανός πρέσβης υπογράμμισε τις προσπάθειες 
που έχουν καταβληθεί όλα αυτά τα χρόνια από την 
πλευρά της πρεσβείας σε ό,τι αφορά την προώθηση 
των ψηφιακών δεξιοτήτων και τη στήριξη του τομέα 
των νεοφυών επιχειρήσεων στον ελληνικό χώρο και 

σημείωσε: «Εμείς ως αμερικανική κυβέρνηση θα πα-
ραμείνουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση της εικόνας 
της Θεσσαλονίκης ως έναν σημαντικό τεχνολογικό 
κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη τόσο για την Ελ-
λάδα όσο και για τα Δυτικά Βαλκάνια».
 Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε επίσης στην «κληρονομιά» 
που άφησε η παρουσία των ΗΠΑ ως τιμώμενης χώ-
ρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας 
πως «είναι υπέροχο που μπορείς να φυτέψεις αυτούς 
τους σπόρους και να τους δεις να μεγαλώνουν».
«Είμαι πολύ υπερήφανος για το γεγονός ότι αυτό 
γίνεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποτελεί εξέλιξη 
αυτού που ξεκινήσαμε πριν από δύο χρόνια, όταν οι 
ΗΠΑ ήταν τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης, όπου η Cisco και πολλές άλλες εταιρείες τε-
χνολογίας έπαιξαν ηγετικό ρόλο μαζί με το υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο κ. Πάιατ και αναφέρθηκε και σε άλλες αμερικανικές 
εταιρείες, όπως η Deloitte και η Pfizer, που στηρίζουν 
το ανθρώπινο κεφάλαιο στην περιοχή.
 Υπογράμμισε, δε, τον ρόλο της Cisco, αλλά και άλ-
λων αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, όπως η 
Microsoft και η Google, στην πανδημία, σημειώνοντας 
ότι βγήκαν στο προσκήνιο και στήριξαν «την επιτυχή 
ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στην παν-
δημία του κορωνοϊού, εργαζόμενες από κοινού με το 
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σ’ αυτό τον εκ-
πληκτικό ψηφιακό μετασχηματισμό που κατάφερε το 
ελληνικό κράτος τους τελευταίους 4-5 μήνες».
 Ο Αμερικανός πρέσβης εξήρε και το έργο του απερ-
χόμενου Αμερικανού προξένου Γκρεγκ Φλέγκερ, ο 
οποίος ξεκίνησε τη θητεία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης και «αφήνει μια σπουδαία κληρονομιά στη 
διάδοχό του». 
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας καλωσόρισε τον Αμερικανό πρέσβη 
στον χώρο και εξέφρασε κι αυτός την ικανοποίησή του 
για την ταχύτατη υλοποίηση του πρότζεκτ.
«Όταν είχαμε συζητήσει μαζί του πριν από κάποιους 
μήνες, τον Οκτώβριο του 2019, ήταν απλώς ένα πρό-

τζεκτ. Σήμερα χαιρόμαστε πολύ που τον υποδεχόμαστε 
στην υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού σχεδίου 
για την πόλη, για τη χώρα μας, για τα Βαλκάνια», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζέρβας.
«Στόχος μας», τόνισε, «είναι να δουλέψει άμεσα και 
μπορώ να σας πω ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα εγκαινι-
αστεί με τα πρώτα μαθήματα ρομποτικής για μαθητές. 
Αυτό είναι το πρώτο ξεκίνημα παράλληλα με σεμινάρια 
που θα δοθούν για άνεργους συμπολίτες μας. Αυτό εί-
ναι το ξεκίνημα μιας τεράστιας προσπάθειας που γίνε-
ται εδώ, η οποία μεταφέρει το ψηφιακό ενδιαφέρον, 
μεταφέρει το αναπτυξιακό ενδιαφέρον στην πόλη μας, 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη».
Τα επίσημα εγκαίνια του Κέντρου, όπως ανακοίνωσε 
ο γενικός διευθυντής της Cisco Αντώνης Τσιμπούκης, 
αναμένεται να γίνουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. «Το 
2019 ανακοινώσαμε την πρόθεσή μας για τη δημιουρ-
γία του κέντρου και το 2020 τον Σεπτέμβριο, καλώς 
εχόντων των πραγμάτων θα έχουμε τα επίσημα εγκαί-
νια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιμπούκης.
 Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα κέντρο «στο οποίο 
θα φέρουμε την τεχνολογία κοντά στον κόσμο. Θα 
είναι η τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
διαθέσιμος σε όλους. Να μπορεί να την αγγίξει, να την 
καταλάβει και να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε 
με την υλοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών».
 Την «πολύ γρήγορη υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυ-
τής» υπογράμμισε και η επικεφαλής του γραφείου του 
πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου. 
«Εμείς μιλάμε με έργα, δεν μιλάμε με λόγια και πάνω σ’ 
αυτό το μότο καλωσορίζουμε σήμερα τον πρέσβη της 
Αμερικής», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζο-
ντας τον σημαντικό ρόλο του κέντρου που, όπως είπε, 
«θα δώσει μια νέα πνοή σε όλα τα Βαλκάνια».
«Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει ένας κόμβος καινο-
τομίας, ένα μέρος που μπορεί να προσελκύσει όλα τα 
Βαλκάνια για να φέρουμε καινοτομία, νέες τεχνολογί-
ες και λύσεις για όλους τους πολίτες», υπογράμμισε 
η επικεφαλής του γραφείου του πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕπΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕπΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ CISCO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επενδύσεις όπως της Cisco μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για το πώς μπορούν να λειτουργήσουν οι αμερικανικές 
επενδύσεις, τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης Τζ. Πάιατ
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«Σε αυτή τη φάση -ευτυχώς με την υγειονομική κρί-
ση πίσω μας- κορυφαία προτεραιότητα της πρεσβείας 
μας αποτελεί το να εστιάσουμε στην υποστήριξη της 
ταχείας επιστροφής της Ελλάδας στην οικονομική 
ανάπτυξη», δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολι-
τειών στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ μετά τη συνάντηση 
που είχε με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολο Τζιτζικώστα στο νέο κτίριο της περιφέρειας, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
«Αμερικανικές εταιρείες, Αμερικανοί επενδυτές πρόκει-
ται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην κατεύθυνση 
αυτή και ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας αυτής συμβαί-
νει εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα», επισήμανε ο κ. Πάιατ, 
διευκρινίζοντας ότι αυτή η επιλογή δεν αφορά μόνο 
τη Θεσσαλονίκη, αλλά και το ότι η Μακεδονία αποτελεί 
πύλη στα Δυτικά Βαλκάνια για μία αγορά 30 εκατομ-
μυρίων ανθρώπων. 
«Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τη δυναμική μας 
εδώ», διαβεβαίωσε, γνωστοποιώντας ότι θα επιστρέ-
ψει στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο για να υποδεχθεί 
τη νέα γενική πρόξενο, που θα διαδεχθεί τον απερχό-
μενο γενικό πρόξενο Γκρέγκορι Φλέγκερ, ο οποίος και 
τον συνοδεύει -σήμερα και αύριο- στο πρόγραμμα της 
επίσκεψής του στην πόλη.
Σχετικά με τις επενδύσεις που ξεκίνησαν να υλοποιού-
νται στην Θεσσαλονίκη και το γενικότερο ενδιαφέρον 
των ΗΠΑ για τη Βόρεια Ελλάδα ο κ. Πάιατ παρατη-
ρώντας πως «αυτό (σ.σ. οι μήνες που μεσολάβησαν 
από την τελευταία του επίσκεψη στην πόλη) ήταν το 
μεγαλύτερο διάστημα που δεν ήλθα στη Θεσσαλονί-
κη κατά την τετραετή παρουσία μου ως πρέσβης των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα», χαρακτήρισε πολύ σημαντική την 
επίσκεψή του στην πόλη, τόσο για τις επαφές που έχει 
προγραμματίσει με φορείς της πόλης, όσο και για την 
ολοκλήρωση «των δυο χρόνων της φανταστικά επιτυ-
χούς θητείας του Γκρέγκορι Φλέγκερ ως εκπροσώπου 
των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη».
«Είμαι υπερήφανος για ό,τι έχουμε πετύχει εδώ στη 
Μακεδονία, με την ΔΕΘ του 2018, με τη σημαντική 
αναβάθμιση των δεσμεύσεων μας στα ζητήματα άμυ-
νας και ασφάλειας στη Βόρεια Ελλάδα, τη μετακίνηση 
των ελικοπτέρων μας στη Θεσσαλονίκη, τις δραστη-
ριότητες μας στην Αλεξανδρούπολη, αλλά εξαιρετικά 

σημαντικές είναι οι επενδύσεις και στον οικονομικό 
τομέα», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτη-
ρίζοντας «εξαιρετικά σημαντική» την παρουσία αμερι-
κανικών εταιρειών, «που ακόμη και μέσα στο περιβάλ-
λον της πανδημίας συνεχίζουν τις επενδύσεις τους». 
«Θα επισκεφθώ τις επόμενες δύο ημέρες τόσο τη Cisco 
όσο και τη Pfizer, δύο κορυφαίες αμερικανικές εται-
ρείες, που ήλθαν στη Θεσσαλονίκη για το ταλέντο που 
είδαν εδώ, το ανθρώπινο κεφάλαιο και το ενδιαφέρον 
τους για την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, ως βάση για 
την εμπλοκή τους στην αγορά όλων των Δυτικών Βαλ-
κανίων. Αυτό ήδη συμβαίνει με το Deloitte Center of 
Excellence, που επισκέφθηκα», πρόσθεσε, καταλήγο-
ντας: «Δε σταματάμε, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, 
δεν θα αφήσουμε την πανδημία να μας σταματήσει».
Ο κ. Πάιατ συνεχάρη τον περιφερειάρχη «για την πολύ 
καλή απόδοση της ελληνικής κυβέρνησης στη διαχεί-
ριση της πανδημίας του κορωνοϊού, τον έξυπνο τρόπο 
που η Βόρεια Ελλάδα και όλη η χώρα διαχειρίστηκε 
την παγκόσμια πρόκληση».
Ερωτηθείς, εξάλλου, σχετικά με τον ενδεχόμενο μετα-
τροπής σε τζαμί της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινού-
πολη ο Αμερικανός πρέσβης απάντησε: «Αν μιλήσω 
για την Τουρκία κανείς δε θα δώσει προσοχή σε ό,τι θα 
πω για την οικονομία και τις επενδύσεις, οπότε απλά 
θα παραπέμψω στη ξεκάθαρη δήλωση του προϊσταμέ-
νου μου, υπουργού Μάκι Πομπέο, της προηγούμενης 
εβδομάδας, σχετικά με την ελπίδα και προσδοκία μας 
η Αγία Σοφία να διατηρήσει το καθεστώς του μνημείου 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς».
Κληθείς να σχολιάσει την ακύρωση ταξιδιού που είχε 
προγραμματίσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος 
Παναγιωτόπουλος στις ΗΠΑ, ο κ. Πάιατ απάντησε: 
«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τον υπουργό 
Παναγιωτόπουλο μόλις θα έχει τη δυνατότητα να τα-
ξιδέψει. Η αμυντική συνεργασία μας είναι ισχυρότερη 
σήμερα παρά ποτέ».
Ο κ. Τζιτζικώστας ξενάγησε τον Αμερικανό πρέσβη στις 
νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της περιφέρειας, περι-
γράφοντας τον έξυπνο και περιβαλλοντικά φιλικό σχε-
διασμό τους, ενώ από την ταράτσα του κτιρίου έδειξε 
το λιμάνι και τις περιοχές όπου προγραμματίζονται 
μεγάλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις και αναπλάσεις, 

όπως στο παράκτιο μέτωπο του Καλοχωρίου. 
Αμέσως μετά τη συνάντηση ο κ. Τζιτζικώστας δή-
λωσε: «Συζητήσαμε για μια σειρά από ζητήματα που 
αφορούν στην ενδυνάμωση και σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαί-
τερα της περιοχής μας στην Κεντρική Μακεδονία. Η 
πραγματικότητα είναι ότι οι σχέσεις αυτές στα χρόνια 
παρουσίας του πρέσβη στην Ελλάδα έχουν βελτιωθεί 
πάρα πολύ, έχουμε ήδη μία σειρά από πολύ θετικές 
πρωτοβουλίες όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινώντας από 
την πιο επιτυχημένη των τελευταίων δεκαετιών Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης με τιμώμενη χώρα την Αμερική 
αλλά και σήμερα που μιλάμε με πολύ σημαντικές εται-
ρείες αμερικανικούς κολοσσούς που επενδύουν στον 
τόπο μας, όπως είναι η Pfizer, η CISCO, η Deloitte και 
πολλές άλλες, οι οποίες αυτή τη στιγμή σκέφτονται εν-
δεχομένως μετά την υγειονομική κρίση να επενδύσουν 
στον τόπο μας». 
«Όλα αυτά», συνέχισε ο κ. Τζιτζικώστας, «δείχνουν ότι 
η Κεντρική Μακεδονία έχει μπει για καλά στον χάρτη 
και στο ενδιαφέρον των επενδυτών παγκοσμίως, αλλά 
και των Αμερικανών». Στο πλαίσιο αυτό διαβεβαίωσε 
πως «είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τους υποψή-
φιους επενδυτές, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει ο τόπος 
μας να αναπτυχθεί και να πάει μπροστά, να δημιουρ-
γηθούν θέσεις εργασίας και να αναβαθμιστεί η ποιότη-
τα ζωής των συμπολιτών μας». 
Ο περιφερειάρχης γνωστοποίησε πως το επόμενο δι-
άστημα μαζί με μια αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, «ταυτόχρονα με την υποδοχή 
εδώ στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα ανθρώ-
πων και εταιρειών που μπορεί να έχουν ένα έντονο εν-
διαφέρον να προχωρήσουν σε επενδύσεις το επόμενο 
διάστημα». 
Ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε «εξαιρετική και απο-
λύτως επιτυχημένη» τη θητεία του κ. Φλέγκερ στη 
Θεσσαλονίκη, ενώ προσκάλεσε τον κ. Πάιατ κατά την 
επόμενη του επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, τον Αύγου-
στο, να τον ξεναγήσει στην Αμφίπολη «σε έναν τόπο 
που πραγματικά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
έχει κάνει πολύ σημαντικό έργο».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕπΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕπΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ CISCO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Προτεραιότητα η υποστήριξη της ταχείας επιστροφής της Ελλάδας στην οικονομική ανάκαμψη, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζ. 
Πάιατ. Συνάντηση με τον περιφερειάρχη Απ. Τζιτζικώστα
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Την δυνατότητα το κοινό να συναλλάσσεται με τα ΚΕΠ 
μέσω τηλεδιάσκεψης με τους υπαλλήλους των ΚΕΠ 
προανήγγειλε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης απαντώντας 
σε ερωτήσεις σε ψηφιακό συνέδριο σχετικά το Ψη-
φιακό Κράτος μετά τον Covid-19, όπως μεταδίδει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
 Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός στο νέο 
νομοσχέδιο που τίθεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια 
την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται ότι για μια σειρά 
υπηρεσιών που εκτελούνται στα ΚΕΠ και για τις οποίες 
δεν υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα και δεν 
μπορεί ο πολίτης να έχει πρόσβαση με το username 

και το password του και να πάρει την πληροφορία 
που θέλει, θα υπάρξει η δυνατότητα να γίνονται μέσω 
τηλεδιάσκεψης. «Θα μπορεί ο πολίτης να κάνει τηλε-
διάσκεψη με τα ΚΕΠ και να μπορέσει να σηκώσει την 
ταυτότητά του, να την δείξει και να ζητήσει ασύγχρονα 
ενδεχομένως κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο 
θα του έρθει είτε με φυσικό τρόπο στο σπίτι, είτε στην 
ηλεκτρονική του θυρίδα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας αλλά είναι και πολλά άλλα 
μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο», είπε χαρακτηριστικά ο 
Κυριάκος Πιερρακάκης. 
 Ο υπουργός τόνισε ακόμα ότι προτεραιότητα του 
υπουργείου αποτελεί και η απλοποίηση εκατοντάδων 

άλλων μικρών διαδικασιών, οι οποίες αυτή τη στιγμή 
ταλαιπωρούν τους πολίτες, κάτι που μπορεί να επιλυ-
θεί με απλές λύσεις πληροφορικής, όπως είπε. «Έχου-
με στόχο να επιλύουμε πάνω από ένα τέτοιο πρόβλημα 
την εβδομάδα», είπε ο κ. Πιερρακάκης. 
Μίλησε ακόμα και για τα επόμενα βήματα του υπουρ-
γείου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Κώδικα Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης που θα έρθει με νομοσχέδιο 
μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, στην Βίβλο του Ψη-
φιακού Μετασχηματισμού που αποτελεί την κυβερνη-
τική στρατηγική για αυτόν τον τομέα και αναμένεται 
να ανακοινωθεί καθώς και στην δημοπρασία για το 5G 
που αναμένεται να γίνει περί το τέλος του έτους. 

Συνεχώς αναπτύσσεται το G-Cloud δηλαδή η βάση 
δεδομένων της κυβέρνησης με την προσθήκη ολοένα 
και περισσότερων φορέων. Συνολικά –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- στο G-Cloud φιλοξενούνται σήμερα περισσότεροι 
από 206 δημόσιοι φορείς. 
Τους τελευταίους 12 μήνες έχουν αυξηθεί κατά 37% 
οι φορείς που φιλοξενούνται στο G-Cloud, το οποίο 
διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης. Παράλληλα, ενοποιήθηκαν οι 
δυο ξεχωριστές υποδομές G-Cloud σε μια, αυξήθηκε η 
κάλυψη της υφιστάμενης χωρητικότητας των υποδο-
μών από το 53% πέρυσι έφτασε στο 73% φέτος, δηλα-
δή επετεύχθη 38% αύξηση στον όγκο των δεδομένων 
που φιλοξενούνται και τέλος κατέστη δυνατή η 24ωρη 
λειτουργία συστημάτων, ενώ μέχρι πρότινος υπήρχαν 
περιπτώσεις φορέων που τα συστήματα τους λειτουρ-
γούσαν για 12 ώρες την ημέρα ή και λιγότερο. 
Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
«η ένταξη των συστημάτων στο ενιαίο Data Center του 
G-Cloud έχει επιφέρει σημαντική επίτευξη οικονομίας 
κλίμακος σε υπολογιστικές υποδομές και ανθρώπινους 
πόρους για τη λειτουργία του G-Cloud και το μειωμένο 
κόστος συντήρησης των υποδομών. Αυτό συμβαίνει 
γιατί οι πραγματοποιούνται κεντρικά για το ελληνικό 
Δημόσιο και όχι αποσπασματικά από τον κάθε φορέα 
επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο οικονομίες κλίμα-
κος». 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, 
«για να γίνει πλήρως αντιληπτό το όφελος που προ-

κύπτει, σε περίπτωση που κάποιος φορέας ήθελε να 
διατηρήσει ξεχωριστό Data Center, το ετήσιο κόστος 
θα ήταν τουλάχιστον 3-πλάσιο από αυτό που επιτυγ-
χάνεται σήμερα με τη χρήση του G-Cloud, σύμφωνα 
με τις διεθνείς πρακτικές. Τα οφέλη δεν είναι μόνο οι-
κονομικά αλλά και σε επίπεδο λειτουργίας, καλύτερης 
απόδοσης και ασφάλειας των συστημάτων».
Για την ασφάλεια των δεδομένων στο G-Cloud, ο γε-
νικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, 
εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα 
ασφαλείας και για την ασφάλεια των δεδομένων αυ-
τών από κακόβουλες επιθέσεις: «Όταν διαχειρίζεσαι 
κεντρικά πολλαπλά συστήματα, είναι προφανώς δυ-
νατό να προσφέρεις καλύτερο επίπεδο ασφάλειας από 
αυτό που θα προσέφερε κάθε φορέας χωριστά. Αυτό 
ισχύει για τις υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές, 
όμως κάθε φορέας που φιλοξενείται στο G-Cloud έχει 
ευθύνη για την ασφάλεια των εφαρμογών του» και 
προσθέτει ότι «προφανώς σκοπός μας είναι να μην 
αποκτήσει κανείς μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε 
οποιοδήποτε σύστημα, οποιουδήποτε φορέα. Για αυτό 
μεριμνούμε καθημερινά. Δεν θα μπορούσε να αποκτή-
σει πρόσβαση σε δεδομένα άλλου φορέα, όμως, μια 
και ρωτάτε, και αυτό επίσης είναι ένα από τα βασικά 
πλεονεκτήματα του κυβερνητικού νέφους».
Ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης διευκρινίζει ακόμα ότι αν το πλη-
ροφοριακό σύστημα ενός φορέα έχει πρόβλημα, αυτό 
δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν προβλήματα σε όλα τα 

συστήματα των φορέων που είναι στο κυβερνητικό νέ-
φος, «και αυτό είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα 
του κυβερνητικού νέφους (GCloud), σύμφωνα με όλες 
τις διεθνείς πρακτικές». 
Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα ο κ. Αναγνωστό-
πουλος αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι αποτελεί προτεραι-
ότητα η «συνεχώς αυξανόμενη παροχή αναβαθμισμέ-
νων υπηρεσιών προς τους πολίτες και η πιο αποδοτική 
λειτουργία όλων των συστημάτων της Δημόσιας Διοί-
κησης μέσω της φιλοξενίας τους στο κυβερνητικό νέ-
φος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη 
η διεύρυνση των τεχνολογικών υποδομών του Gcloud 
προκειμένου να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες 
απαιτήσεις της Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία όπως 
γνωρίζετε καλά σήμερα συντελείται ένας άνευ προη-
γουμένου ψηφιακός μετασχηματισμός». 
Πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η μεταφορά του Ολο-
κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ 
στις υποδομές του G-Cloud. Μετά από πολύμηνη και 
εντατική εργασία των δύο φορέων, το πληροφοριακό 
σύστημα του Οργανισμού μεταφέρθηκε από τις υποδο-
μές εικοσαετίας του τέως ΙΚΑ στις σύγχρονες υποδομές 
της ΓΓΠΣΔΔ. Ο e-ΕΦΚΑ καθίσταται πλέον o δεύτερος 
μεγαλύτερος χρήστης του κυβερνητικού νέφους της 
ΓΓΠΣΔΔ, με ριζική αναβάθμιση των τεχνολογικών και 
υποδομών του.

Κ. πΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: «ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ πΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΕπ»

ΑΝΑπΤΥΞΗ ΤΟΥ G-CLOUD ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ πΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

14

Τα χρησιμοποιούμενα μέχρι σήμερα στην Ελλάδα διεθνή όρια 
προειδοποίησης υπερεκτιμούν συστηματικά την επικινδυνό-
τητα πυρκαγιάς στη χώρα μας, συνεπώς πρέπει να αναθεω-
ρηθούν προς τα πάνω. Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- θεωρούν 
επιστήμονες του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
(ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ), οι οποίοι -με σχετική μελέτη τους- προτείνουν νέα 
όρια που είναι πιο αντιπροσωπευτικά για τις ιδιάζουσες συνθή-
κες στην Ελλάδα.
 Όπως αναφέρουν, η καλύτερη πρόγνωση του κινδύνου έναρ-
ξης και εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών είναι σημαντικό 
κομμάτι της πρόληψης, στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύ-
νου από την πολιτεία και τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι δασι-
κές πυρκαγιές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο οικοσύστημα, 
ευθύνονται για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και αγαθών 
και ενισχύουν την κλιματική αλλαγή. Η αποδεδειγμένη σχέση 
του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς με το κλίμα, τον καιρό και τη 
βλάστηση, σύμφωνα με τους Έλληνες ερευνητές, επιβάλλει την 
προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες κάθε χώρας των ορίων 
προειδοποίησης του κινδύνου εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.
Στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, 
κάθε χρόνο εμφανίζεται ένας σημαντικός αριθμός μικρών σε 
έκταση πυρκαγιών και ένας μικρότερος αριθμός μεγάλων πυρ-
καγιών. Στη χώρα μας, κατά την περίοδο 2000-2016 (χρονική 
περίοδος της μελέτης), εκδηλώθηκαν περίπου 34.000 δασικές 
πυρκαγιές, από τις οποίες μόνο οι 2.700 επεκτάθηκαν σημαντικά 
σε περισσότερα από 100 στρέμματα η κάθε μία, καίγοντας το 
94% της συνολικής καμένης δασικής γης στην Ελλάδα, δηλαδή 
περίπου 4,6 εκατ. στρέμματα.
 Η νέα μελέτη για την Ελλάδα, που δημοσιεύθηκε στο διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό «Agricultural and Forest Meteorology», 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Εθνικό δίκτυο 

Έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της - 
CLIMPACT», συγκεκριμένα στο υποέργο 3 του έργου «Υποδο-
μές εθνικών ερευνητικών δικτύων στους τομείς της ιατρικής 
ακρίβειας, των κβαντικών τεχνολογιών και της κλιματικής 
αλλαγής», η οποία συντονίζεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών.
 Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων η επικεφαλής της έρευνας Κατερίνα Παπαγιαννάκη, 
ερευνήτρια ΕΛΕ Β’ του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, «αναπτύχθηκε μεθοδολογία 
για την όσο το δυνατό πιο αξιόπιστη προσαρμογή των ορίων 
προειδοποίησης του βαθμού επικινδυνότητας εξάπλωσης δασι-
κής πυρκαγιάς στην Ελλάδα. Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε στον 
ευρέως χρησιμοποιούμενο Καναδικό Πυρο-Μετεωρολογικό 
Δείκτη (CFWI-Canadian Fire Weather Index)».
 Ο καναδικός δείκτης CFWI εφαρμόζεται και από το Ευρωπα-
ϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Πυρκαγιές (EFFIS) για να 
παρέχει καθημερινά πρόγνωση κινδύνου εξάπλωσης δασικών 
πυρκαγιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προκαθορισμένες τιμές 
του CFWI (ενός αλγόριθμου που συνδυάζει διάφορες παραμέ-
τρους κινδύνου μίας πυρκαγιάς) προειδοποιούν για τον βαθμό 
κινδύνου και εγείρουν τον ανάλογο βαθμό συναγερμού και 
ετοιμότητας.
 Η ελληνική μελέτη έδειξε ότι τα όρια προειδοποίησης που εφαρ-
μόζονται από τον EFFIS για την Ευρώπη υπερεκτιμούν συστη-
ματικά την επικινδυνότητα πυρκαγιάς στην Ελλάδα, καθώς οι 
κλιματικές και καιρικές συνθήκες, αλλά και τα χαρακτηριστικά 
της βλάστησης, διαφέρουν σημαντικά από αυτές των περισσό-
τερων ευρωπαϊκών κρατών. Ως εκ τούτου, τα χρησιμοποιού-
μενα όρια θεωρούνται πολύ χαμηλά και μη αντιπροσωπευτικά 
των συνθηκών στην Ελλάδα.
 Η διευθύντρια Ερευνών του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ και μέλος της επιστημο-
νικής ομάδας που πραγματοποίησε τη μελέτη, Βασιλική Κοτρώ-

νη, επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η συχνή και συστηματική υπε-
ρεκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας ενδέχεται να μειώσει 
την αξιοπιστία του εγχώριου συστήματος πρόγνωσης και την 
αξία των προειδοποιήσεων. Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο τον 
περιορισμό των εσφαλμένων συναγερμών, επιτρέποντας τόσο 
στις δημόσιες αρχές όσο και στους πολίτες να μην εφησυχάζουν, 
αλλά και να μην απαξιώνουν το σύστημα προειδοποιήσεων».
 Με βάση τις νέες οριακές τιμές του Καναδικού Πυρο-Μετεωρο-
λογικού Δείκτη I που προτείνει η μελέτη, η συχνότητα υπερεκτί-
μησης της επικινδυνότητας πυρκαγιάς στη χώρα μας μειώνεται 
σημαντικά, ενώ αυξάνεται η συχνότητα των επιτυχημένων 
προειδοποιήσεων. Συνεπώς, οι προσαρμοσμένες τιμές είναι 
σημαντικά πιο αποτελεσματικές στην ανίχνευση του πραγμα-
τικού κινδύνου πυρκαγιάς, αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία του 
συστήματος προειδοποίησης.
 Δεδομένου ότι ο πυρο-μετεωρολογικός δείκτης κινδύνου 
CFWI είναι σήμερα μεταξύ των δεικτών που συμβουλεύεται το 
ελληνικό πυροσβεστικό Σώμα, τα αποτελέσματα της μελέτης, 
σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορούν να βελτιώσουν σημαντι-
κά τη βραχυπρόθεσμη πρόληψη, τη διαχείριση των κινδύνων 
και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων από τις δασικές 
πυρκαγιές.
 Οι επιστήμονες του ΕΑΑ προτείνουν, επίσης, τη χρήση του ανα-
προσαρμοσμένου στα ελληνικά δεδομένα πυρο-μετεωρολογι-
κού δείκτη, σε συνδυασμό με έναν εγχώριο «δείκτη ευφλεκτό-
τητας», για την περαιτέρω βελτίωση της προγνωσιμότητας της 
επικινδυνότητας των πυρκαγιών.
 Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν, ακόμη, οι Κ. Λαγουβάρ-
δος, Τ. Μ. Γιάνναρος και Σ. Λυκούδης.
 Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0168192320301787?via%3Dihub

Μέτρα αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης προκει-
μένου να καλυφθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων και να συν-
δεθεί η εκπαίδευση με τις ανάγκες των επιχειρήσεων προτείνει ο 
ΣΕΒ σε σχετική έκθεση, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Όπως επισημαίνει, στην Ελλάδα, η Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση (ΕΕΚ) δεν έχει πετύχει ουσιαστικά, ούτε την έντα-
ξη των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας, ούτε την κάλυψη 
των αναγκών των επιχειρήσεων. «Αναπόφευκτα θεωρείται 
δεύτερη, αν όχι ύστατη επιλογή μετά από χρόνια ποιοτικής 
και ποσοτικής υποβάθμισης, αλλά και κοινωνικής απαξίωσης. 
Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για εργαζόμενους μεσαίου επι-

πέδου προσόντων ήταν ανέκαθεν υψηλή, ο δρόμος της ΕΕΚ 
για τους νέους δεν αναγνωρίζεται ως ελκυστική και πειστική 
εκπαιδευτική διαδρομή. Η παγιωμένη αντίληψη ότι η γενική, και 
κυρίως, η τριτοβάθμια εκπαίδευση διασφαλίζει καλύτερες προ-
οπτικές απασχόλησης, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές 
γονέων και μαθητών», αναφέρει ο ΣΕΒ.
 Στους λόγους της υστέρησης περιλαμβάνονται η κατάρτιση 
των προγραμμάτων σπουδών απουσία των επιχειρήσεων, οι 
συνεχείς νομοθετικές αλλαγές, ο κατακερματισμός των επιμέ-
ρους συστημάτων (Επαγγελματικά Λύκεια -ΕΠΑΛ, Επαγγελ-
ματικές Σχολές -ΕΠΑΣ, Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

-ΚΕΕ, Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ), η περιορισμένη 
εφαρμογή της πρακτικής άσκησης, κ.α.
 Ο Σύνδεσμος προτείνει μεταξύ άλλων το σχεδιασμό ειδικών 
προγραμμάτων σπουδών κλαδικού/τομεακού χαρακτήρα, 
με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και των επιχειρήσεων, βελτίωση του συστήματος δι-
ακυβέρνησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
και ενίσχυση της μάθησης με βάση την εργασία (μαθητεία και 
πρακτική άσκηση).

ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕπΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ πΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Βελτιώνει μία νέα μελέτη επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών  

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕπΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚπΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ πΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΕβ
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Επείγουσα είναι η ανάγκη μετάβασης σε μια κλιματικά 
ουδέτερη κοινωνία κι αυτό συνδέεται με την ανάπτυ-
ξη  στρατηγικών ανθεκτικότητας, όπως σημείωσε ο 
υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, στην έναρ-
ξη της διαδικτυακής ημερίδας «Ευκαιρίες Χρηματοδότη-
σης από την Αποστολή - CLIMATE-NEUTRAL & SMART 
CITIES - του προγράμματος πλαίσιο Horizon Europe», 
που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τε-
χνολογίας με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, όπως 
μεταδίδει το ΑΠΕ. 
Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στις πολιτικές πρωτοβου-
λίες για αστικές, βιοκλιματικές αναπλάσεις και έξυπνες 
πόλεις, καθώς και στη δέσμευση της χώρας για την επί-
τευξη των κοινών ευρωπαϊκών στόχων.
 Η διαδικτυακή ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της Αποστολής CLIMATE-NEUTRAL & SMART CITIES  του 
προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη, το οποίο 
στηρίζει 100 ευρωπαϊκές πόλεις προς τη συστημική τους 
αλλαγή να καταστούν κλιματικά ουδέτερες (climate-

neutral) μέχρι το 2030.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, στο πρώτο μέρος της ημερί-
δας έγιναν παρουσιάσεις από: τον Δρα Αρτέμιο Κουρτέ-
ση, επικεφαλής του τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της 
γενικής διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, την Μαρία Βασιλάκου, αντιδήμαρχο 
Βιέννης 2010-2019, σύμβουλο Αστικής Ανάπτυξης και 
Μέλος του Mission Board «CLIMATE-NEUTRAL & SMART 
CITIES», τον Δρα Ευάγγελο Μπεκιάρη, διευθυντή του 
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, εθνικό εκπρόσωπο στην Υπο-Ομάδα ερ-
γασίας για την αποστολή «CLIMATE-NEUTRAL & SMART 
CITIES» και την Χριστιάνα Σιαμπέκου, επικεφαλής της 
ομάδας Εθνικών Σημείων Επαφής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/
ΙΤΕ.
 Στο δεύτερο μέρος ακολούθησε συζήτηση «Στρογγυλής 
Τράπεζας» με ομιλητές από την τοπική αυτοδιοίκηση, τη 
γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τον ακα-
δημαϊκό και ερευνητικό ιστό, τις επιχειρήσεις, καθώς και 
την κοινωνία των πολιτών.
 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία παρακο-

λούθησαν πάνω από 200 συμμετέχοντες, οι ομιλητές 
μέσα από παρουσιάσεις και τοποθετήσεις, ανέδειξαν, ο 
κάθε ένας από τη δική του οπτική, πτυχές ενός ιδιαίτε-
ρα πολυπαραγοντικού ζητήματος, όπως η επίτευξη των 
κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων.
 Το κύριο συμπέρασμα από την ημερίδα, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση, ήταν η ανάγκη για γόνιμο διάλογο και 
συντεταγμένη προσπάθεια ανάμεσα στα μέλη του οικο-
συστήματος, δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των 
αρμόδιων υπουργείων, των παρόχων και διαχειριστών 
ενέργειας, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, του ακα-
δημαϊκού και ερευνητικού ιστού, των επιχειρήσεων και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Αρωγός στο 
διάλογο αυτό αναμένεται να είναι ένα αναμορφωμένο 
και ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο και σύγχρονα συστή-
ματα διακυβέρνησης που θα επιτρέψουν την υλοποίηση 
του εθνικού σχεδιασμού και την επιτυχή συμμετοχή των 
ελληνικών πόλεων στην εν λόγω πρωτοβουλία.

Οι θερμοκρασίες σε όλον τον κόσμο θα συνεχίσουν να 
ανεβαίνουν τα επόμενα πέντε χρόνια και μπορεί ακόμη 
προσωρινά να αυξηθούν κατά περισσότερο από 1,5 
βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, 
ανακοίνωσε χθες –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο Παγκόσμιος 
Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO).
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεπερνούν μακροπρόθεσμα το 
όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου, το οποίο έχουν θέσει οι 
επιστήμονες για να αποφευχθούν καταστροφικές κλιμα-
τικές αλλαγές.
Ωστόσο αυτό δείχνει ότι η τάση για άνοδο των θερμο-
κρασιών προχωρά με γοργούς ρυθμούς, κάτι το οποίο 
υπογραμμίζει την «τεράστια πρόκληση» που αντιμετω-
πίζει ο κόσμος για να τηρήσει τον στόχο της Συμφωνίας 
του Παρισιού για το Κλίμα του 2015 που προβλέπει τον 
περιορισμό των εκπομπών των αερίων που προκαλούν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου επαρκώς ώστε να διατη-
ρηθεί η άνοδος των θερμοκρασιών «αρκετά κάτω» των 
2 βαθμών Κελσίου από τα προβιομηχανικά επίπεδα, 
δήλωσε ο γενικός γραμματέας του WMO Πέτερι Τάαλας.
O WMO σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι υπάρχει 20% 
πιθανότητα οι μέσες ετήσιες θερμοκρασίες, που αυξο-
μειώνονται από χρόνο σε χρόνο, να φτάσουν το όριο 
του 1,5 βαθμού οποιοδήποτε έτος μεταξύ του 2020 και 

του 2024. Στο μεταξύ σε κάθε ένα από αυτά τα έτη είναι 
«πιθανόν» οι θερμοκρασίες να ανέβουν τουλάχιστον 1 
βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, 
με σχεδόν κάθε περιοχή να υφίσταται τις συνέπειες.
Η νότια Αφρική και η Αυστραλία, όπου οι πυρκαγιές του 
περασμένου έτους κατέστρεψαν εκατομμύρια στρέμμα-
τα, θα αντιμετωπίσουν πιθανόν μεγαλύτερη ξηρασία 
από το συνηθισμένο αυτήν την περίοδο ως το 2024, ενώ 
η περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική θα έχει πιθανόν περισ-
σότερες βροχές, σύμφωνα με τον WMO. Η Ευρώπη θα 
αντιμετωπίσει περισσότερες καταιγίδες, ενώ η περιοχή 
του Βορείου Ατλαντικού θα έχει περισσότερους ανέμους.
Οι προβλέψεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο μιας νέας 
προσπάθειας του WMO να παρέχει πιο βραχυπρόθεσμες 
προγνώσεις όσον αφορά την θερμοκρασία, την βρο-
χόπτωση και την ένταση των ανέμων, για να βοηθά τα 
κράτη να βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικές 
αλλαγές μπορεί να διαταράσσουν τα καιρικά φαινόμενα.
Ωστόσο ο κόσμος δεν θα φτάσει μάλλον το μακροπρόθε-
σμο όριο για άνοδο των θερμοκρασιών κατά 1,5 βαθμό 
Κελσίου για τουλάχιστον άλλη μια δεκαετία.
Σήμερα η μακροπρόθεσμη τάση δείχνει μέσες παγκόσμι-
ες θερμοκρασίες περίπου 1,2 βαθμό πάνω από τα προ-
βιομηχανικά επίπεδα, δήλωσε ο Μάικλ Μαν, ένας κλιμα-

τολόγος στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια.
«Αυτήν την στιγμή βρισκόμαστε στο μέσον μιας θετικής 
διακύμανσης με παγκόσμιες θερμοκρασίες περίπου 1,4 
βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα», 
σημείωσε. «Δεν αναμένουμε αυτό το επίπεδο θερμότη-
τας να επιμείνει. Αναμένουμε να δούμε να πέφτουν ξανά 
οι θερμοκρασίες προς ή κάτω από την καμπύλη ροπής 
τα επόμενα δύο χρόνια», πρόσθεσε.
Ωστόσο ο Μαρσέλο Μένα, πρώην υπουργός Περιβάλλο-
ντος της Χιλής και νυν διευθυντής του Κέντρου Κλιματι-
κής Δράσης στο Ποντιφικικό Καθολικό Πανεπιστήμιο στο 
Βαλπαραΐσο, δήλωσε ότι ακόμη και βραχυπρόθεσμες 
άνοδοι της θερμοκρασίας μπορούν να προκαλέσουν 
ακραία καιρικά φαινόμενα, κάτι το οποίο μπορεί να αυ-
ξήσει τις πιέσεις που δέχονται τα κράτη ανά τον κόσμο 
ενώ ήδη αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν το ξέσπασμα 
του νέου κορωνοϊού.
«Θα υπάρχουν χρόνια που οι θερμοκρασίες θα είναι 
υψηλότερες από τις προβλέψεις και χρόνια που θα είναι 
χαμηλότερες, αλλά το γεγονός ότι έχουμε αυτήν την αύ-
ξηση σε αυτό το πλαίσιο μας δείχνει ότι ορισμένα από 
αυτά τα συμβολικά γεγονότα βρίσκονται πιο κοντά μας 
από αυτό που αναμέναμε», σημείωσε.

ΧΡ. ΔΗΜΑΣ: ΕπΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑβΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕβΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕπΟΜΕΝΑ πΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ 
Και μπορεί προσωρινά να αυξηθούν περισσότερο από 1,5 βαθμό, σύμφωνα με τον WMO  
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To ερευνητικό κέντρο «Αθηνά» ανακοίνωσε ότι συμμετέ-
χει με κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα Human Brain Project 
(HBP) της Ευρώπης, ως επικεφαλής της αρχιτεκτονικής 
ολόκληρης της υποδομής λογισμικού του έργου και ως 
τεχνικός συντονιστής της πανευρωπαϊκής υποδομής 
EBRAINS, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
 Η εμβληματική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Human Brain 
Project (HBP), με 134 εταίρους συνολικά, η οποία ξε-
κίνησε το 2013 και αποτελεί τη μεγαλύτερη ερευνητική 
προσπάθεια στην Ευρώπη για την μελέτη του εγκεφάλου, 
ανακοίνωσε την έναρξη της τελικής φάσης της και το 
«Αθηνά» κατέχει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρόκειται 
για ένα έργο που φιλοδοξεί να εκκινήσει μια νέα εποχή για 
τις νευροεπιστήμες, την ιατρική και την υπολογιστική επι-
στήμη, μέσω της δημιουργίας της νέας καινοτόμας ερευ-
νητικής υποδομής EBRAINS. 
 Την επόμενη τριετία 2021-2023 το έργο θα επικεντρωθεί 

σε τρεις κυρίως ερευνητικές θεματικές: τα εγκεφαλικά δί-
κτυα, τον ρόλο τους στην συνείδηση και τα τεχνητά νευ-
ρωνικά δίκτυα, ενώ παράλληλα θα εξελίσσει την υποδομή 
EBRAINS. Η εν λόγω υποδομή προσφέρει τον πληρέστερο 
ψηφιακό άτλαντα και βάση δεδομένων για τον ανθρώ-
πινο εγκέφαλο, σε σύζευξη με ισχυρά εργαλεία υπολο-
γιστικής και προσομοίωσης, παρέχοντας πρόσβαση σε 
ερευνητές στα πεδία των νευροεπιστημών, της ιατρικής 
και της τεχνολογίας. 
Υπό την καθοδήγηση του γενικού διευθυντή και προέδρου 
του ερευνητικού κέντρου, καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Γιάννη Ιωαννίδη, η ομάδα του «Αθηνά» θα προ-
χωρήσει στην υλοποίηση υπηρεσιών μοντελοποίησης 
για χρήση σε προσομοιώσεις και εφαρμογές ρομποτικής. 
Ταυτόχρονα θα παρέχει την κατάλληλη ηλεκτρονική Υπο-
δομή για τη λειτουργία των υπηρεσιών του EBRAINS στην 
αντίστοιχη υπολογιστική υποδομή. 

Οι υπηρεσίες του EBRAINS, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση του «Αθηνά», θα περιλαμβάνουν επιμελημένα 
και διαμοιρασμένα νευροεπιστημονικά δεδομένα, υπη-
ρεσίες ψηφιακού άτλαντα του ανθρώπινου εγκεφάλου, 
ροές εργασίας μοντελοποίησης και προσομοίωσης του 
εγκεφάλου, ροές εργασίας τεχνητής νοημοσύνης και ρο-
μποτικής, ιατρική πλατφόρμα δεδομένων εγκεφαλικής 
δραστηριότητας, διαδραστικές ροές εργασίας με τη χρήση 
υπολογιστών υψηλής απόδοσης/νευρομορφικών υπολο-
γιστών, καθώς και την Πλατφόρμα Ιατρικής Πληροφο-
ρικής (Medical Informatics Platform-ΜIP). Η τελευταία 
είναι μια πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού, που επιτρέπει 
σε νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα από όλο τον κόσμο 
να διαμοιράζονται ιατρικά δεδομένα, της οποίας το «Αθη-
νά», μέσω της ομάδας του καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη, 
έχει αναλάβει τον τεχνικό συντονισμό.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη 
για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες την επόμενη διετία, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας, 
Transforming Paradigms: Global AI in Financial Services 
Survey που –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- ανακοίνωσε η EY 
(Ernst & Young).
Η έρευνα, που συγχρηματοδοτήθηκε από την EY και 
την Invesco, εκπονήθηκε από το Cambridge Centre for 
Alternative Finance (CCAF) του Judge Business School 
του Πανεπιστημίου του Cambridge, και το Παγκόσμιο Οι-
κονομικό Φόρουμ (World Economic Forum).
Αναλυτικότερα, η τεχνητή νοημοσύνη σύμφωνα με τα 
ανώτερα στελέχη του κλάδου των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, θα αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη 
για τον κλάδο, με το 77% να θεωρούν ότι θα αποκτήσει 
υψηλή σημασία για τις επιχειρήσεις τους τα επόμενα δύο 
χρόνια. 
Η έρευνα αποκάλυψε, επίσης, ότι το 85% των ερωτηθέ-
ντων έχουν ήδη εισάγει την τεχνητή νοημοσύνη στους 
οργανισμούς τους και αναμένουν να τη χρησιμοποιήσουν 
σε νέες εφαρμογές στο άμεσο μέλλον. 

Επιπρόσθετα, σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των συμμετε-
χόντων εκτιμούν ότι θα αξιοποιήσουν την τεχνητή νοη-
μοσύνη κατά την επόμενη διετία, για την άντληση νέων 
εσόδων, την αυτοματοποίηση διαδικασιών, τη διαχείριση 
κινδύνων, καθώς και την εξυπηρέτηση και προσέλκυση 
πελατών.
Η αυξημένη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο 
το φάσμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συνεπά-
γεται και διάφορες προκλήσεις. 
Σημειώνεται ότι το 80% των ανώτερων στελεχών ανα-
φέρουν την ποιότητα των δεδομένων, την πρόσβαση 
στα δεδομένα και τον ανταγωνισμό για την προσέλκυση 
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, ως τα μεγαλύ-
τερα εμπόδια στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. 
Ωστόσο, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν κυρίως 
αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, θεωρούν, 
κατά 80%, ότι τα πιο σημαντικά εμπόδια είναι η οικοδό-
μηση της εμπιστοσύνης προς τα συστήματα αυτά, καθώς 
και η υιοθέτησή της τεχνολογίας από τους χρήστες. 
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Γεώργιος Πα-
παδημητρίου, Εταίρος της ΕΥ Ελλάδος και Επικεφαλής του 

Χρηματοοικονομικού Τομέα της ΕΥ Κεντρικής, Ανατολι-
κής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, 
αναφέρει: «Ο ρυθμός με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη 
μεταβάλλει τα δεδομένα στον τομέα των χρηματοοικονο-
μικών υπηρεσιών, αυξάνεται διαρκώς. Η πανδημία του 
COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη για καινοτομία και, σε 
πολλές περιπτώσεις, επέσπευσε τον μετασχηματισμό πολ-
λών οργανισμών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιβίωσή τους. Η ταχύτητα με την οποία οι επιχειρήσεις 
του κλάδου παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας, θα προ-
σαρμοσθούν και θα ενσωματώσουν τη νέα τεχνολογία, θα 
κρίνει, σε μεγάλο βαθμό, ποιοι θα κυριαρχήσουν στο νέο 
περιβάλλον που διαμορφώνεται, κατά τα επόμενα χρόνια. 
Πέρα, πάντως, από τα προφανή οφέλη και τις δυνατότητες 
των νέων αυτών τεχνολογιών, είναι σημαντικό κανείς να 
αναλογίζεται και τους συνεπαγόμενους κινδύνους. Η εν-
σωμάτωση των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως συγκε-
κριμένα η τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί έναν από τους 10 
κορυφαίους κινδύνους που θα πρέπει να διαχειριστούν τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την επόμενη δεκαετία, 
όπως κατέδειξε και πρόσφατη έρευνα της EY». 

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΘΗΝΑ» ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟ 
Στο εμβληματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα υπολογιστικής νευροεπιστήμης Human Brain Project

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΕΤΑβΑΛΛΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥπΗΡΕΣΙΩΝ
Σύμφωνα με έρευνα της EY
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«Η Ελλάδα, με τα περίπου 60 δισ. ευρώ ευρωπαϊκούς πόρους 
που της αναλογούν, τα επόμενα χρόνια πρέπει να βρει νέους 
καινοτόμους τρόπους για μια έξυπνη, πράσινη, κοινωνική βελ-
τίωση και ανάπτυξη μιας πιο ετερογενούς οικονομίας».
Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρει το Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στις προτάσεις που έστειλε στο 
πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης του σχεδίου 
για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, που έχει καταθέσει το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Στην επιστολή σχετικά με τις ανάγκες, τις προκλήσεις, τους στό-
χους, την κατανομή και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του 

«ΕΠΑ 2021-2025», του προέδρου του επιμελητηρίου, Βασίλη 
Κορκίδη, στον αρμόδιο υπουργό, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον 
υφυπουργό, Ιωάννη Τσακίρη, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: 
«Μετά από μια δεκαετή αναζήτηση βιώσιμου οικονομικού 
μοντέλου ανάπτυξης, η οικονομική επιβίωση της χώρας μας 
εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από τα έσοδα των 
τουριστικών υπηρεσιών. Όμως σχεδόν πάντα, η υπερβολική 
εξάρτηση από έναν ή δύο πυλώνες συνοδεύεται συχνά από 
υποανάπτυξη σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως η αγρο-
τική παραγωγή, η μεταποίηση, η βιομηχανία, η ναυτιλία και το 
εμπόριο.

Το νέο μίγμα οικονομικής ανάπτυξης μπορεί και πρέπει να πε-
ριλαμβάνει επενδύσεις στην ψηφιακή μεταρρύθμιση, την ενέρ-
γεια, τα logistics, τα ευρυζωνικά δίκτυα, την υγεία, την παιδεία, 
την εξειδίκευση εργαζομένων και, βεβαίως, την αγροδιατροφή 
σε συνδυασμό με τη κλιματική αλλαγή, την πράσινη ανάπτυξη 
και την κυκλική οικονομία.
Το ΕΒΕΠ θεωρεί πως οι παρεμβάσεις και προτάσεις των επιμε-
λητηρίων πρέπει να ληφθούν υπόψη, παρά το γεγονός πως οι 
διατάξεις του σχεδίου καλύπτουν όλες τις αναπτυξιακές ανάγκες 
και δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο, που χρηματοδοτούνται από 
τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχο-
λείων, τη χρήση των κτιριακών τους εγκαταστάσεων και τη 
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, φέρνει το νέο νομοσχέδιο 
του υπουργείου Παιδείας, που παρουσιάστηκε χθες, Πέμπτη, σε 
διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.
«Από ένα πλαίσιο ασφυκτικού ελέγχου και αμφισβήτησης, περ-
νάμε σε ένα πλαίσιο εποπτείας και εμπιστοσύνης», τόνισε –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.
«Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, εκσυγχρονίζουμε τη λειτουρ-
γία των ιδιωτικών σχολείων, χτίζουμε μια νέα σχέση εμπιστο-
σύνης», πρόσθεσε και συνέχισε: «Από το συγκεντρωτισμό, τον 
κρατικό παρεμβατισμό, την ακαμψία και τον περιορισμό πρω-
τοβουλιών [περνάμε] στην αποκέντρωση, την αυτονομία, την 
ευελιξία, την ενίσχυση καινοτομιών και τη συνεργασία».
Το νέο νομοσχέδιο, που αναμένεται να έχει λίγα άρθρα και που 
εντάσσεται στον προγραμματισμό του υπουργείου για τη συ-
νολικότερη μεταρρύθμιση των σχολείων, θα τεθεί από σήμερα 
σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα του opengov και 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και της σχε-
τικής επεξεργασίας από την ηγεσία του υπουργείου, θα πάει στη 
Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.
Η κ. Κεραμέως έκανε λόγο για «αγκυλώσεις» που «επιτάσσουν 
την αλλαγή του παρόντος θεσμικού πλαισίου», οι οποίες είναι, 
μεταξύ άλλων, όπως ανέφερε, «το ασφυκτικό και συγκεντρω-
τικό πλαίσιο λειτουργίας, η αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρι-
σης ανθρώπινου δυναμικού, η έλλειψη ευελιξίας στα εβδομαδι-
αία ωρολόγια προγράμματα και σε πρόσθετες εκπαιδευτικές και 
άλλες δραστηριότητες, οι περιορισμοί στις δυνατότητες επιπλέ-
ον απασχόλησης των εκπαιδευτικών, οι περιορισμοί στη χρήση 
εγκαταστάσεων». 
Στόχοι των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων είναι η μείωση του 
κρατικού παρεμβατισμού και η ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας, η ενίσχυση της ουσιαστικής αυτονομίας της σχολικής 

μονάδας, η ενίσχυση του δικαιώματος της γονεϊκής επιλογής 
σχολείου, η ενίσχυση της ευελιξίας όσον αφορά την οργάνω-
ση και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, καθώς επίσης και 
η αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τη φιλοσοφία του σχολείου.
Συνολικά, το νομοσχέδιο προβλέπει: α) απλοποίηση πλαισίου 
λειτουργίας, περισσότερη αυτονομία και ευελιξία στην οργάνω-
ση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, β) αποτελεσματικό-
τερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και στήριξη των 
εκπαιδευτικών και γ) αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων 
και ευελιξία. 
Οργάνωση και λειτουργία σχολικής μονάδας
Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας προβλέπεται αρχικά 
η παροχή ευελιξίας στη διαμόρφωση διευρυμένου ωρολογίου 
προγράμματος (επιπλέον του υποχρεωτικού προγράμματος 
του υπουργείου). Επίσης, προβλέπεται ευελιξία στην προσθήκη 
εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων στις δράσεις εκτός 
ωρών και ημερών λειτουργίας των σχολείων.
Επιπλέον, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των ιδιωτικών 
σχολείων θα ελέγχεται μόνο με έλεγχο νομιμότητας και όχι με 
έλεγχο σκοπιμότητας. 
Σημαντική ρύθμιση, είναι επίσης εκείνη που προβλέπει τη διεύ-
ρυνση δυνατότητας μετεγγραφών μαθητών και από ιδιωτικά 
σχολεία σε ιδιωτικά.
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Το νομοσχέδιο προβλέπει την αξιολόγηση των ιδιωτικών σχο-
λείων, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, κατ’ 
αναλογία των κριτηρίων που ισχύουν πλέον και για το δημόσιο 
σχολείο.
Επιπλέον, προβλέπεται η σύναψη συμβάσεων αορίστου χρό-
νου χωρίς να προηγείται διετία, καθώς καταργούνται ο συμβά-
σεις διετίας πρώτης πρόσληψης.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα περιορισμού του ωραρίου των 

εκπαιδευτικών σε δύο περιπτώσεις: Πρώτον, κατόπιν αίτησης 
του εκπαιδευτικού και δεύτερον, σε περίπτωση μη συμπλήρω-
σης του ωραρίου του διοριστηρίου.
Ένα σημείο, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις εκ μέρους 
των αρμόδιων εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, είναι εκείνο της 
δυνατότητας που δίνεται για πρόσθετη απασχόληση των εκπαι-
δευτικών σε δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου. Για την 
απασχόληση αυτή, δίνεται η δυνατότητα αύξησης εισοδήματος.
Ως προς τους ορισμούς διευθυντών και υποδιευθυντών, το νο-
μοσχέδιο προβλέπει έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας 
από τον διευθυντή Εκπαίδευσης, δυνατότητα αντικατάστασης 
διευθυντή και υποδιευθυντών εντός του σχολικού έτους και 
δυνατότητα διορισμού υποδιευθυντών (προαιρετική και όχι 
υποχρεωτική), ανεξαρτήτως αριθμού.
Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων, 
δίνονται κάποιες επιπλέον δυνατότητες. Αυτές περιλαμβάνουν 
το να εργάζονται και σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες μετά το πέρας του (υποχρεωτικού ή διευρυμένου) ωραρίου 
με πρόσθετη αμοιβή, καθώς επίσης και να εργάζονται παράλλη-
λα σε κέντρα ξένων γλωσσών και άλλους φορείς εκπαίδευσης 
με πρόσθετη αμοιβή.
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς 
να εργάζονται με πρόσθετη αμοιβή σε δραστηριότητες της σχο-
λικής μονάδας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (και όχι 
μόνο μέχρι 30 Ιουνίου).
Χρήση κτιριακών εγκαταστάσεων
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη συστέγαση όλων των ειδών φο-
ρέων εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις ενός ιδιωτικού σχολείου, 
καθώς επίσης και την αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων 
και το καλοκαίρι, με δυνατότητα απασχόλησης των εκπαιδευτι-
κών του σχολείου και αύξησης του εισοδήματός τους.

ΕβΕπ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΜπΟΡΕΙ ΚΑΙ πΡΕπΕΙ ΝΑ ΑΝΑπΤΥΞΕΙ πΙΟ «ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚπΑΙΔΕΥΣΗ. ΤΙ πΡΟβΛΕπΕΙ
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Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε 
χθες «όλους τους ηγέτες να επιλέξουν τον δρόμο της καθαρής 
ενέργειας» στα σχέδιά τους για οικονομική ανάκαμψη μετά την 
Covid-19 και τους ζήτησε να απαγορεύσουν τον άνθρακα και τις 
ενισχύσεις στα ορυκτά καύσιμα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
«Ας δεσμευτούμε ήδη από σήμερα ότι δεν θα καταφύγουμε ποτέ 
ξανά εκ νέου στον άνθρακα, ότι θα τερματίσουμε οποιαδήποτε 
εξωτερική χρηματοδότηση του άνθρακα στις αναπτυσσόμενες 
χώρες», σημειώνει ο Γκουτέρες σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά 
του προς τους υπουργούς πολλών χωρών που συναντώνται 
μέσω τηλεδιάσκεψης που διοργάνωσε η Διεθνής Υπηρεσία 
Ενέργειας (ΙΕΑ).
Κατά την σύνοδο αυτή «για την μετάβαση σε μια καθαρή ενέρ-
γεια» που διεξάγεται μέσω ίντερνετ, ο Γκουτέρες επέμεινε: «Ο 
άνθρακας δεν έχει θέση στα σχέδια οικονομικής ανάκαμψης 
μετά την Covid-19!».
«Σήμερα θα ήθελα να καλέσω όλους τους ηγέτες να επιλέξουν 

τον δρόμο της καθαρής ενέργειας, για τρεις λόγους ζωτικής 
σημασίας: την υγεία, την επιστήμη, την οικονομία», επιχειρη-
ματολόγησε.
«Οι ενισχύσεις που έχουν στόχο τη διάσωση τομέων όπως η βι-
ομηχανία, η αεροπορία και αυτός των μεταφορών θα πρέπει να 
εξαρτώνται από την ευθυγράμμιση των κλάδων αυτών με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού» για το Κλίμα, η οποία 
έχει στόχο τη δραστική μείωση των εκπομπών των αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ώστε να διατηρηθεί 
η άνοδος της θερμοκρασίας «πολύ κάτω των 2 βαθμών Κελσί-
ου» σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.
«Οφείλουμε να πάψουμε να σπαταλάμε πόρους στις επιδοτήσεις 
στα ορυκτά καύσιμα και να καθορίσουμε ένα πλαίσιο για τον 
άνθρακα. Οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τον κίνδυνο για 
το κλίμα στις αποφάσεις μας», κυρίως τις οικονομικές, σημείωσε 
επίσης.
Ο άνθρακας, το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο τροφοδοτούν πε-

ρίπου το 80% των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την 
υπερθέρμανση του πλανήτη.
Σημειώνοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν 
τριπλάσιο αριθμό θέσεων εργασίας από αυτές τις βιομηχανίες 
των ορυκτών καυσίμων, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ επικα-
λέστηκε τα θετικά παραδείγματα των σχεδίων της ΕΕ, της Νότιας 
Κορέας, αλλά και την επιλογή της Νιγηρίας να προχωρήσει στη 
μεταρρύθμιση του πλαισίου της για τις επιδοτήσεις στα ορυκτά 
καύσιμα.
«Ωστόσο πολλοί δεν έχουν πάρει ακόμη το μήνυμα», υπο-
γράμμισε ο Γκουτέρες, επικαλούμενος έκθεση για τα σχέδια 
ανάκαμψης που προβλέπονταν στους κόλπους της G20, η 
οποία «δείχνει ότι τα διπλάσια χρήματα --χρήματα των φορο-
λογούμενων-- δαπανήθηκαν για τα ορυκτά καύσιμα, παρά για 
καθαρή ενέργεια».

Αύξηση του κύκλου εργασιών και της συνολικής λειτουργικής 
κερδοφορίας προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBITDA) σημείωσε ο Όμιλος της Τέρνα Ενεργει-
ακή κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή χρονική περίοδο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 89 εκατ. 
ευρώ, έναντι 82,8 εκατ. ευρώ το περυσινό πρώτο τρίμηνο, 
αυξημένες κατά 7,5%. Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπα-
ραγωγής ανήλθαν σε 76,2 εκατ. ευρώ έναντι 65,2 εκατ. ευρώ το 
προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 17%. Τα έσοδα από τον τομέα 
της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 8,9 εκατ. 
ευρώ, έναντι 10,5 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις 
του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορ-
φώθηκαν στα 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ το πρώτο 
τρίμηνο 2020. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων 

διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ, στην 
προηγούμενη χρονιά. 
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, 
φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 
61,3 εκατ. ευρώ, έναντι 53,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2019, αυξημένη κατά 13,7%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη 
προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 44,2 εκατ. ευρώ έναντι 
42 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 5,3%. Τα κέρδη προ φό-
ρων διαμορφώθηκαν στα 25,4 εκατ. ευρώ έναντι 30 εκατ. ευρώ 
το 2019, μειωμένα κατά 15,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα 
δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 19,6 εκατ. ευρώ, 
έναντι 24,1 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένα κατά 18,5%. 
Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά 
διαθέσιμα) στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε στα 
747,3 εκατ. ευρώ έναντι 716,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019, αυ-

ξημένη κατά 31 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων επενδυτικών 
δαπανών. 
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου Τέρνα Ενεργειακή 
ανέρχεται στις 31/3/2020 σε 1.390 MW. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος 
έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και 
132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Ο Όμιλος διαθέτει, επίσης, υπό κα-
τασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολι-
κής ισχύος 550 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, 
η Τέρνα Ενεργειακή λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως 
αδειοδοτήσει 1.938 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και 
την Αμερική. Στόχος της Τέρνα Ενεργειακή είναι η συνολική εγκα-
τεστημένη ισχύς της εταιρείας να προσεγγίσει τα 2.800 MW μέσα 
στη επόμενη πενταετία. 

Το καλύτερο νησί της Ευρώπης για το 2020 είναι η Πάρος, 
σύμφωνα με τους πολυάριθμους αναγνώστες του κορυφαίου 
αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού «Travel + Leisure», 
που συμμετείχαν στην ψηφοφορία για τα World’s Best Awards 
2020, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Παράλληλα, η Ελλάδα αποτελεί 
τον αγαπημένο προορισμό των αναγνωστών του περιοδικού 
για μία ακόμη χρονιά, αφού μεταξύ των 20 κορυφαίων νησιών 
της ευρωπαϊκής ηπείρου περιλαμβάνονται, επίσης, η Μήλος 
στη 2η θέση, η Κρήτη στην 6η, η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα στη 
10η, η Σαντορίνη στην 11η, η Κέρκυρα και τα νησιά του Ιονίου 
στη 18η και η Μύκονος στην 20η.
Όπως σημειώνουν οι συντάκτες του περιοδικού για την Πάρο 

«αυτό το καταφύγιο των 76 τετραγωνικών μιλίων έχει μερικές 
από τις πιο όμορφες παραλίες στην Ελλάδα, με εκτάσεις λευκής 
άμμου που περιβάλλονται από απόκρημνους βράχους και τιρ-
κουάζ νερά. Η ενδοχώρα του νησιού γοητεύει τους επισκέπτες 
με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, τα μικρά χω-
ριά και τα αρχαία μνημεία. Όσοι αναζητούν τη νυχτερινή ζωή 
θα μείνουν ευχαριστημένοι με τα πολλά κλαμπ του νησιού, ενώ 
όσοι προτιμούν τη χαλάρωση μπορούν επίσης να απολαύσουν 
μασάζ και ήσυχες στιγμές».
Εξάλλου, στην ίδια ψηφοφορία, η Πάρος αναδείχθηκε ως το 2ο 
καλύτερο νησί παγκοσμίως, με την Μήλο να κατακτά την 3η 
θέση και την Κρήτη την 15η θέση.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε από τις 4 Νοεμβρίου 2019 
έως τις 2 Μαρτίου 2020, δηλαδή πριν από την έξαρση της 
πανδημίας Covid-19 και την επιβολή περιοριστικών μέτρων, με 
βάση τα αρχικά κριτήρια που είχαν τεθεί από τους διοργανωτές, 
όπως η ποικιλία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων, τα 
αξιοθέατα, η φυσική ομορφιά, οι παραλίες, η γαστρονομία και 
η φιλοξενία.
Σημειώνεται, τέλος, ότι το ελληνικό βραβείο για την πρώτη θέση 
της Πάρου, θα παραλάβει η αναπληρώτρια προϊσταμένη της 
Υπηρεσίας ΕΟΤ ΗΠΑ, Μαρία Κριθαριώτη.

ΟΗΕ: «Ο ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ COVID-19»
Λέει ο ΓΓ του οργανισμού Γκουτέρες και καλεί τις χώρες να επιλέξουν τον δρόμο της καθαρής ενέργειας

ΣΤΑ 89 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΝΟπΟΙΗΜΕΝΕΣ πΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟ πΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020  

TRAVEL + LEISURE: Η πΑΡΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩπΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 
Στη 2η θέση η Μήλος και ακόμα πέντε ελληνικά νησιά στην κορυφαία 20άδα
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Τα βασικά σημεία του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που 
βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση παρουσιάζει με ανα-
κοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται μεταξύ 
άλλων –όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-  για τις παρεμβάσεις που 
αφορούν στα κίνητρα για την προσέλκυση συνταξιούχων 
από την αλλοδαπή να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία 
τους στην Ελλάδα, στα κίνητρα για υβριδικά αυτοκίνητα 
καθώς και την απαλλαγή των αγροτών από το τέλος επιτη-
δεύματος.  
Το νομοσχέδιο έχει τίτλο :«Φορολογικές παρεμβάσεις για 
την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής 
οικονομίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των 
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, 
(ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 και άλλες διατάξεις».  
Αναλυτικά οι διατάξεις του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις 
ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών είναι οι ακόλου-
θες: 
Άρθρο 1
Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύ-
πτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογι-
κή τους κατοικία στην Ελλάδα 
Με το συγκεκριμένο άρθρο δίνονται κίνητρα σε αλλοδα-
πούς συνταξιούχους να μεταφέρουν τη φορολογική τους 
κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθούν σε εναλλακτική 
φορολόγηση του εισοδήματός τους αλλοδαπής προέλευ-
σης, με φορολογικό συντελεστή 7% για χρονικό διάστημα 
10 ετών και με την απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης.
Προϋπόθεση για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους, προκει-
μένου να ενταχθούν στο μέτρο, είναι:
1ον) Να μην είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας τα προη-
γούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά 
της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα
2ον) Να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία από κρά-
τος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνερ-
γασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.
Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες της Ε.Ε 
και θα συμβάλει στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.
Άρθρο 2
Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των διατακτι-
κών εσωτερικού τουρισμού υπό όρους από τη φορολογία 
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις 
Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρέχουν δωρε-
άν μετοχές στους εργαζόμενους, ως κίνητρο επιβράβευσης. 
Προβλέπεται για τους εργαζόμενους η φορολόγηση της 
υπεραξίας από την πώληση των μετοχών με συντελεστή 
15%. Κατά συνέπεια, θα δοθεί επιπλέον κίνητρο στους ερ-
γαζομένους να καταστούν παραγωγικότεροι, προς όφελος 

της επιχείρησης στην οποία εργάζονται και εν τέλει και της 
οικονομίας ως σύνολο.
Με άλλη ρύθμιση στο ίδιο άρθρο, θεσπίζεται η απαλλαγή 
από τη φορολογία εισοδήματος των εργαζομένων των δια-
τακτικών εσωτερικού τουρισμού που παρέχονται από τους 
εργοδότες τους. Η συγκεκριμένη ρύθμιση διευρύνει περαι-
τέρω τις απαλλαγές για τους εργαζόμενους από τον υπολο-
γισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, ενώ επιπλέ-
ον, στοχεύει και στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. 
Άρθρο 3
Αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος 
για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ 
Υλοποιείται η δέσμευση της Κυβέρνησης για απαλλαγή, 
ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, από το τέλος επιτηδεύ-
ματος για τους αγρότες και μετά την παρέλευση πενταετίας 
από την ημερομηνία ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στη φορολογική ελάφρυνση 
εκατοντάδων χιλιάδων κατά κύριο επάγγελμα αγροτών 
κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι εντάχθηκαν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και συ-
μπλήρωσαν την πενταετία απαλλαγής από το τέλος επιτη-
δεύματος την 31η Δεκεμβρίου 2018 και οι οποίοι, με την 
εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 
φορολογικού έτους 2019, θα είχαν υποχρέωση καταβολής 
τέλους επιτηδεύματος εντός του 2020. 
Άρθρο 4
Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελω-
νειακού Κώδικα - Τέλος ταξινόμησης επιβατικών και φορτη-
γών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 
Με το συγκεκριμένο άρθρο μειώνεται το αναλογούν τέλος 
ταξινόμησης για την πλειοψηφία των οχημάτων και ευνοεί-
ται η ταξινόμηση νεότερων αυτοκινήτων, ώστε να δοθούν 
κίνητρα για να ανανεωθεί ο στόλος των αυτοκινήτων που 
κυκλοφορούν με νέα οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον 
και να τονωθεί η αγορά αυτοκινήτων.
Καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης 
επιβατικών αυτοκινήτων και αναμορφώνονται, σε συνάρ-
τηση με την παλαιότητα του οχήματος, οι προσαυξήσεις οι 
οποίες επιβάλλονται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνο-
λογία EURO. Παράλληλα, μειώνεται ακόμα περισσότερο 
το τέλος ταξινόμησης υβριδικών αυτοκινήτων, χαμηλών 
ρύπων, ενώ διατηρείται η απαλλαγή του 50% του αναλο-
γούντος τέλους ταξινόμησης για υβριδικά αυτοκίνητα με 
περισσότερους ρύπους, καθώς και η πλήρης απαλλαγή για 
τα ηλεκτροκίνητα οχήματα.
Επίσης καταργείται η υφιστάμενη πρόβλεψη για τη δυνατό-
τητα φορολόγησης μεταχειρισμένων οχημάτων με πρώτη 
κυκλοφορία στην ΕΕ πριν από την 01.06.2016, με βάση 
το προϊσχύον καθεστώς φορολόγησης (ιστορικό τέλος), 

η πρακτική εφαρμογή της οποίας δημιούργησε πολλές και 
μεγάλες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού 
οχημάτων. Με μεταβατική διάταξη δίνεται για οχήματα για 
τα οποία εκκρεμεί αίτηση προς εξέταση ενώπιον της σχετι-
κής Επιτροπής Ιστορικού Τέλους Ταξινόμησης, εναλλακτικά, 
η δυνατότητα επιλογής ταξινόμησης με τις νέες διατάξεις. 
Άρθρο 5
Απαλλαγές από δασμούς, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και 
Φόρο Κατανάλωσης υπό όρους των ειδών για τον εφοδι-
ασμό επαγγελματικών πλοίων 
Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται απευθείας απαλλαγή από 
δασμούς και φόρους σε όλα τα εφόδια πλοίων που εκτελούν 
πλόες εξωτερικού, ενώ για τα εφόδια πλοίων που εκτελούν 
πλόες εσωτερικού διατηρείται η υπάρχουσα εξαίρεση από 
την απαλλαγή για αλκοολούχα, καπνικά, καφέ, ηλεκτρονι-
κά τσιγάρα και θερμαινόμενα τσιγάρα και λοιπά αναλώσιμα 
είδη. Αποτελεί ένα μέτρο για την ενίσχυση της ναυτιλίας, 
ενός κλάδου που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία. 
Άρθρο 7
Υπαγωγή των μουσικών βιβλίων στον υπερμειωμένο συ-
ντελεστή ΦΠΑ 6%
Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση μετατάσσονται στον υπερ-
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% και τα βιβλία μουσικής της 
Δασμολογικής Κλάσης ΔΚ. 4904. Με την προσθήκη αυτή 
επιδιώκεται η ίση μεταχείριση των βιβλίων στο σύνολό τους 
και η ενίσχυση της μουσικής παιδείας. 
Άρθρο 8
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Δια-
φορών 
Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή και καινοτομία που 
στοχεύει στην αποσυμφόρηση της Διοικητικής Δικαιοσύ-
νης, στην ταχεία επίλυση των εκκρεμών φορολογικών δια-
φορών και στην τόνωση των φορολογικών εσόδων.
Η αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων από τις εκκρεμείς 
υποθέσεις λόγω των Επιτροπών θα έχει ως αποτέλεσμα την 
ταχεία εκδίκαση των νέων υποθέσεων, την ταχεία αποσα-
φήνιση των νομικών ζητημάτων από τη νομολογία και την 
ασφάλεια δικαίου για επιχειρήσεις και πολίτες.  
Έργο της Επιτροπής, που θα λειτουργεί σε τριμελή τμήματα 
αποτελούμενα από δύο πρώην Δικαστικούς Λειτουργούς 
των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον 
Εφέτη και ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους, είναι η εξώδικη επίλυση των εκκρεμών ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών 
Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών.
Συνέχεια στη σελ. 20

ΥπΟΙΚ: ΤΑ βΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
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Συνέχεια από τη σελ. 19

Στην Επιτροπή μπορούν να προσφύγουν μόνο φορολογού-
μενοι των οποίων οι υποθέσεις δεν έχουν ακόμη συζητηθεί 
έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Επίσης, αίτημα στην Επιτροπή 
μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς έως τις 30 Οκτω-
βρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 
φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου ή προ-
στίμων, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς ενώπιον των 
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020. Οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλούνται μόνο 
κάποιον ή περισσότερους από τους παρακάτω ισχυρισμούς: 
(α) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβά-
λει τον επίδικο φόρο, λόγω παρόδου του χρόνου εντός του 
οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργή-
σει τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική 
οφειλή.
(β) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει 
τον επίδικο φόρο, λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητι-
κού χωρίς επιφύλαξη.
(γ) Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου, λόγω πρόδηλης 
έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλ-
ματος.
(δ) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής 
κύρωσης.
(ε) Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προ-
σαυξήσεων και των προστίμων. 
Η Επιτροπή, μετά από έλεγχο των ισχυρισμών, υποβάλλει 
πρόταση στον αιτούντα, η οποία, εφόσον γίνει αποδεκτή 
από τον φορολογούμενο και καταβληθεί το 30% του οφει-
λόμενου κύριου φόρου, έχει ως αποτέλεσμα την παροχή 
δυνατότητας καταβολής του υπολοίπου σε έως 24 δόσεις 
με μείωση των αναλογούντων προσθέτων φόρων, τόκων, 
προσαυξήσεων και προστίμων.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗ-
ΓΙΩΝ (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρα 11-38
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
(ΕΕ) 2017/1852 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩ-
ΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ
Θεσπίζονται διατάξεις για τον μηχανισμό επίλυσης δια-
συνοριακών φορολογικών διαφορών εντός της Ένωσης 

(ειδική διοικητική διαδικασία) μεταξύ της Ελλάδας και ενός 
ή περισσότερων από τα άλλα κράτη-μέλη, οι οποίες προ-
κύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή συμφωνιών 
και συμβάσεων, που προβλέπουν την εξάλειψη της διπλής 
φορολογίας εισοδήματος και, κατά περίπτωση, κεφαλαίου 
(Συμφωνίες/Συμβάσεις για την εξάλειψη διπλής φορολογί-
ας ή και κεφαλαίου – ΣΑΔΦ). Καθορίζονται, επίσης, τα δι-
καιώματα και οι υποχρεώσεις των θιγόμενων προσώπων, 
όταν προκύπτουν τέτοιες διαφορές. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ β’
Άρθρα 39-47
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗ-
ΓΙΩΝ (ΕΕ) 2018/822 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΪΟΥ 
2018 ΚΑΙ 2020/876 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 
2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑ-
ΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛ-
ΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Η συγκεκριμένη Οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία 
(DAC 6) επεκτείνει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και υποχρεώνει τους 
«ενδιάμεσους» να δηλώνουν στις φορολογικές αρχές τα 
«σχήματα» επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, που χρη-
σιμοποιούν με σκοπό την φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή.
Η προσαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας στην ελληνική 
νομοθεσία αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την 
καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, 
αλλά και της φοροδιαφυγής μέσω αυτών των πρακτικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρα 48-50
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 
5 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/1164/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΑΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
Με την ενσωμάτωση του άρθρου 5 της συγκεκριμένης Οδη-
γίας (ATAD Ι – EXIT TAXATION) θεσπίζονται κανόνες ενάντια 
σε πρακτικές φοροαποφυγής και καθορίζονται τα ελάχιστα 
πρότυπα που τα κράτη-μέλη πρέπει να υιοθετήσουν στις δι-
ατάξεις της εσωτερικής τους νομοθεσίας, μεταξύ άλλων και 
ως προς τον κανόνα φορολόγησης κατά την έξοδο.
Η λειτουργία της φορολόγησης κατά την έξοδο εξασφαλί-
ζει ότι όταν ένας φορολογούμενος μεταφέρει περιουσιακά 
στοιχεία ή τη φορολογική του κατοικία εκτός της φορολο-
γικής δικαιοδοσίας ενός κράτους, τότε το εν λόγω κράτος 

φορολογεί την οικονομική αξία οποιουδήποτε κεφαλαιακού 
κέρδους που παράγεται στο έδαφός του, ακόμη και αν το 
εν λόγω κέρδος δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί κατά τον 
χρόνο της εξόδου.
Με την ATAD II τροποποιείται το άρθρο 9 (υβριδικές ασυμ-
φωνίες) της ATAD I, και επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής 
του, πέραν των υβριδικών ασυμφωνιών μεταξύ των κρα-
τών-μελών της Ε.Ε. και σε περιπτώσεις υβριδικών ασυμ-
φωνιών στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες, όταν τουλά-
χιστον ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι φορολογούμενη 
εταιρεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρα 51 – 54
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1910 ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Με την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία του άρθρου 
1 της Οδηγίας 2018/1910 (“Quick Fixes”), τροποποιείται 
το άρθρο 15 του Κώδικα Φ.Π.Α., που συνεπιφέρει αλλαγές 
στις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου οι οποίες αφορούν 
την απλοποίηση της Οδηγίας ΦΠΑ και την καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής στη φορολογία του εμπορίου μεταξύ 
κρατών-μελών της Ε.Ε. με τη λήψη εφαρμοστικών μέτρων. 
Προβλέπονται 4 κατηγορίες μέτρων αναφορικά με: α) μετα-
κινήσεις αγαθών σε φορολογική αποθήκη, β) απλοποίηση 
των κανόνων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφάλεια δι-
καίου στις αλυσιδωτές συναλλαγές, γ) την αναγνώριση του 
ΑΦΜ του πελάτη ως απαραίτητης προϋπόθεσης, προκειμέ-
νου να απαλλαχθεί από τον ΦΠΑ η ενδοκοινοτική παράδο-
ση αγαθών και δ) τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
απόδειξη της μεταφοράς στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού 
εμπορίου αγαθών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρα 55 -56
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΛΩ-
ΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/475 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2006/112/ΕΚ 
ΚΑΙ 2008/118/ΕΚ
Με αυτήν τη διάταξη μεταφέρονται στο εσωτερικό δίκαιο 
οι προβλέψεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/475, σύμφωνα με 
την οποία από 01.01.2020 τα εδάφη του Καμπιόνε ντ’ Ιτά-
λια και τα Ιταλικά Ύδατα της Λίμνης Λουγκάνο παύουν να 
αποτελούν τρίτο έδαφος για την Ε.Ε., καθώς υπάγονται στο 
τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. αλλά παραμένουν εκτός φορο-
λογικού εδάφους.

ΥπΟΙΚ: ΤΑ βΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 
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Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: 10 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑπΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 
E-ΜΕΤΑβΙβΑΣΕΙΣ
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H ΝΑΥΤΕΜπΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-4                                                      10/07/2020

Πώς θα δηλώσω την αποθήκη που ηλεκτροδοτείται από 
το κοινόχρηστο ρολόι της πολυκατοικίας; Η πισίνα θα 
πρέπει να δηλωθεί; Τι ισχύει για τον «αέρα» του ακινήτου; 
Αυτοί είναι ορισμένοι από τους γρίφους που επιχειρούν 
να λύσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων πριν αποκαλύψουν 
στους δήμους τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά μέτρα των 
ακινήτων τους προκειμένου να γλιτώσουν αναδρομικές 
χρεώσεις και πρόστιμα.
1.Η αποθήκη και το παρκινγκ ρευματοδοτούνται από το 
κοινόχρηστο ρολόι της πολυκατοικίας. Πώς θα δηλώσω 
την επιφάνειά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα; 
Όσοι ιδιοκτήτες κατέχουν βοηθητικούς χώρους σε πολυ-
κατοικίες, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες που ρευμα-
τοδοτούνται από κοινόχρηστα ρολόγια, έχουν πλέον τη 
δυνατότητα να δηλώσουν και τους χώρους αυτούς στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ως ηλεκτροδοτούμε-
νους. Όμως όσον αφορά το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας θα 
πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα καθώς πολλοί δήμοι χρε-
ώνουν ΤΑΠ στους ιδιοκτήτες και για τους χώρους αυτούς, 
σαν αυτοί να μην προσμετρώνται στους κοινόχρηστους 
και να ρευματοδοτούνται από τα ρολόγια των ιδιοκτητών 
και όχι από τα κοινόχρηστα ρολόγια. Σημειώνεται ότι οι 
κοινόχρηστοι χώροι χρεώνονται μόνο με δημοτικά τέλη 
και όχι με ΤΑΠ. Προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήμα-
τα σε περίπτωση μελλοντικής μεταβίβασης τέτοιων ακι-
νήτων και να μην προκόψει εκ των υστέρων οφειλή ΤΑΠ 
προς τον δήμο προτείνεται οι χώροι αστοί να δηλώνονται 
ως ηλεκτροδοτούμενοι από τους αριθμούς παροχής 
κύριας χρήσης και όχι από τους αριθμούς παροχής των 
κοινόχρηστων ρολογιών καταμέτρησης του ρεύματος. Αν 
όμως οι χώροι αυτοί προσμετρώνται σαφώς στους κοι-
νόχρηστους για τους οποίους οφείλονται μόνο δημοτικά 
τέλη και όχι ΤΑΠ, τότε πρέπει να δηλώνονται ως ρευματο-
δοτούμενοι από το κοινόχρηστο ρολόι.
2.Εκτός από τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας 
μου θα πρέπει να δηλώσω και την επιφάνεια της πισίνας; 
Ναι. Θα πρέπει να δηλωθεί και η επιφάνεια της πισίνας. Το 
ίδιο ισχύει και για τις πισίνες των ξενοδοχείων.
3.Πώς δηλώνεται ο «αέρας», το δικαίωμα υψούν για το 
ακίνητο; 
Ο «αέρας» που αναφέρεται στο συμβόλαιο μιας οριζόντιας 
σύστασης ως δικαίωμα υψουν δηλώνεται ως μη ηλεκτρο-
δοτούμενος.

 Η διαδικασία υποβολής, επεξεργασίας και εκκαθάρι-
σης δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, 
γονικών παροχών και μεταβιβάσεων ακινήτων άλ-
λαξε πρόσφατα με απόφαση του διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσι-
λή. Όπως προβλέπει η απόφαση αυτή, δεν απαιτείται 
πλέον μετάβαση των φορολογουμένων στις ΔΟΥ για 
την υποβολή των σχετικών δηλώσεων και των απαι-
τουμένων συνυποβλητέων δικαιολογητικών.
Οι υπόχρεοι μπορούν να αποστέλλουν τις δηλώσεις 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε μέσω ταχυ-
δρομείων, είτε κατόπιν σκαναρίσματος μέσω e-mail 
στις αρμόδιες ΔΟΥ. Εκείνο όμως που δεν άλλαξε με τη 
νέα διαδικασία είναι η υποχρέωση των φορολογου-
μένων να υποβάλλουν μαζί με τις δηλώσεις πλήθος 
από δικαιολογητικά έγγραφα (ανάγραφα συμβάσε-
ων, αντίγραφα αποφάσεων, βεβαιώσεις, πιστοποιη-
τικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ.), τα οποία μπορεί να 
φθάσουν, σε αρκετές περιπτώσεις, έως και τα 24! 
Η «Ν» παρουσιάζει σήμερα τον κατάλογο των βασι-
κότερων από τα δικαιολογητικά αυτά, όπως προκύ-
πτει από το παράρτημα της εγκυκλίου Ε2107/2020 με 
την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις για τον τρόπο 
εφαρμογής της νέας διαδικασίας.
Δηλώσεις 
Τα δικαιολογητικά (κατά περίπτωση) που απαιτού-
νται για την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς, 
δωρεάς ή γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινή-
των είναι: 
1.Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2.Απόφαση δημοσίευσης διαθήκης

4.Οσον αφορά το πάρκινγκ στην πιλοτή, το οποίο αποτε-
λεί παρακολούθημα του διαμερίσματος μου, θα πρέπει να 
δηλώσω την επιφάνεια του στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα; 
Οι θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή πολυκατοικίας δη-
λώνονται ως ανοιχτά πάρκινγκ, δηλαδή επιφάνεια του 
ακινήτου αν είναι ιδιωτικές, ενώ δεν δηλώνονται αν είναι 
κοινόχρηστοι χώροι.
5.Σε επαγγελματικό ακίνητο άλλαξα χρήση και είναι πλέον 
κατοικία. Πώς θα δηλώσω την αλλαγή αυτή; 
Όσοι ιδιοκτήτες έχουν αλλάξει χρήση στα ακίνητά τους, 
π.χ. από επαγγελματική στέγη σε κατοικία ή το αντίθετο, 
δεν μπορούν να δηλώσουν τη μεταβολή αυτή στην πλατ-
φόρμα της ΚΕΔΕ. Για να δηλώσουν την αλλαγή αυτή θα 
πρέπει να επισκεφτούν τους δήμους,
6.Είμαι ιδιοκτήτης ενός εντός σχεδίου υπό απαλλοτρίωση 
οικοπέδου που ανήκει στον Δήμο Πατρέων.
Το ακίνητο έχει δηλωθεί κανονικά στο Ε9 και στο πεδίο 
«Είδος εμπράγματου δικαιώματος οικοπέδου» έχει δη-
λωθεί ο κωδικός 13 (δηλ. ότι βρίσκεται σε καθεστώς υπό 
απαλλοτρίωσης από τον δήμο). Το υπό απαλλοτρίωση οι-
κόπεδο θα πρέπει να δηλωθεί στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ; 
Κάθε αλλαγή δικαιώματος επί του ακινήτου, π.χ. από ψιλή 
κυριότητα σε πλήρη κυριότητα, σε επικαρπία, δεν μπο-
ρεί να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. 
Απαιτείται επίσκεψη στον δήμο. Επίσης, μόνο στον δήμο 
θα βγάλουν άκρη οι ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία βρί-
σκονται σε καθεστώς υπό απαλλοτρίωσης και αυτό γιατί η 
πλατφόρμα της ΚΕΔΕ προσφέρει μόνο επιλογές: 1. Πλήρης 
κυριότητα 3. Επικαρπία ή οίκηση. 
7.Είμαι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος στο οποίο έχω τα-
κτοποιήσει έναν ημιυπαίθριο χώρο 15 τ.μ., ο οποίος δεν 
έχει δηλωθεί στον δήμο. Στο διαμέρισμα έχω 50% την 
πλήρη κυριότητα και το υπόλοιπο 50% ανήκει στη σύζυγό 
μου. Θα πρέπει να υποβάλουμε και οι δύο δήλωση για τον 
τακτοποιημένο ημιυπαίθριο χώρο; 
Όχι. Δεν χρειάζεται να δηλώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες την 
πραγματική επιφάνεια του ακινήτου στο οποίο έχουν δι-
καιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρ-
πία). Αρκεί να δηλωθεί από έναν ιδιοκτήτη.
8.Τα οικόπεδα θα πρέπει να δηλωθούν στους δήμους; 
Οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οικισμού: δηλώνονται 
στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ή στον δήμο καθώς επιβαρύ-
νονται με ΤΑΠ.
9.Μπορώ να δηλώσω διαφορά μη ηλεκτροδοτούμενου 
ακινήτου; 
Η δήλωση μπορεί να αφορά και μη ηλεκτροδοτούμενα 
ακίνητα. Κάθε μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο θα πρέπει 
να δηλωθεί σε ξεχωριστή σειρά.
10.Τα τ.μ. στο Περιουσιολόγιο (Ε9) είναι λιγότερα από 
αυτά που είναι δηλωμένα στον ΔΕΔΔΗΕ. Μπορώ να κάνω 

δήλωση μέσω της πλατφόρμας; 
Αν τα τετραγωνικά μέτρα του Περιουσιολογίου (Ε9) είναι 
λιγότερα από αυτά που είναι δηλωμένα στον ΔΕΔΔΗΕ, 
η δήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της πλατ-
φόρμας. Η διαφορά θα εμφανίζεται αρνητική. Αν όμως 
τα τετραγωνικά μέτρα της δήλωσης είναι λιγότερα από 
ό,τι στο Περιουσιολόγιο (Ε9), η δήλωση δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας. Θα πρέπει να 
απευθυνθείτε στον αρμόδιο δήμο.
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3.Αντίγραφο της σύμβασης νέμησης, ή του συστατι-
κού εγγράφου trust, ή του καταστατικού εγγράφου 
νομικού προσώπου ή ιδρύματος, κατά περίπτωση, 
που αποδεικνύουν τον τρόπο και το είδος της επα-
γωγής και τη νομική μορφή και χαρακτήρα του υπό-
χρεου σε φόρο 
4.Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό (οικογενειακής 
κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών) της αρμόδιας 
δημοτικής αρχής ή, σε περίπτωση αδυναμίας έκ-
δοσής του, ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων για το 
είδος και το βαθμό συγγένειας προς τον κληρονο-
μούμενο 
5.Πιστοποιητικό του γραμματέα του αρμόδιου Ειρη-
νοδικείου ή Πρωτοδικείου περί μη δημοσιεύσεως δι-
αθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης, 
κατά περίπτωση
 6.Νομιμοποιητικό έγγραφο, σε περίπτωση υποβολής 
της δήλωσης από πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο ή νό-
μιμο εκπρόσωπο 
7.Έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρό-
νου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης ή τη λήξη 
αυτής 8. Αποδεικτικά χρεών και βαρών 
9.Συμβολαιογραφικά έγγραφα εκχώρησης ακινήτων 
ή απαιτήσεων στο Δημόσιο
10.Αποδεικτικά πληρωμής ή βεβαίωσης φόρου στην 
αλλοδαπή 
11.Βεβαίωση τράπεζας για κοινό λογαριασμό του ν. 
5638/1932 
12.Καταστατικό νομικού προσώπου μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα 
13.Αποδεικτικά περί δεκαετούς παραμονής του κλη-
ρονομουμένου στην αλλοδαπή 
14.Αποδεικτικά έγγραφα για τη σύσταση δωρεάς-γο-
νικής παροχής, σε περίπτωση που δεν συντάσσεται 
συμβόλαιο 
15.Αντίγραφο έκθεσης πλειστηριασμού
16.Τα φύλλα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (με τα 
απαιτούμενα γι’ αυτά δικαιολογητικά).
Απαλλαγή
 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απαλλα-
γή της πρώτης κατοικίας από το φόρο κληρονομιάς, 
δωρεάς γονικής παροχής ή μεταβίβασης είναι τα κά-
τωθι: 
1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 
δικαιούχου της απαλλαγής ή άλλο/α ισοδύναμο/α 
πιστοποιητικό/α που εκδίδονται από τις αρμόδιες 
αρχές της χώρας του και ληξιαρχική πράξη γάμου ή 
γέννησης τέκνου, κατά περίπτωση, εφόσον τα στοι-
χεία του γάμου ή της γέννησης δεν προκύπτουν από 
αυτό.

2.Τοπογραφικό διάγραμμα με επ’ αυτού βεβαίωση 
από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ή δήλωση από 
ιδιώτη μηχανικό κατά τις διατάξεις του ν. 651/1977 
και του ν. 1337/1983 ότι το αγοραζόμενο οικόπεδο 
ή το οικόπεδο μέσα στο οποίο βρίσκεται η αγοραζό-
μενη κατοικία είναι οικοδομήσιμο κατά το χρόνο της 
αγοράς και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομι-
κό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμέ-
νο σχέδιο. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει εκδο-
θεί από την αρμόδια υπηρεσία άδεια οικοδομής, αντί 
του προηγούμενου δικαιολογητικού προσκομίζεται 
φωτοτυπικό αντίγραφο της άδειας, εφόσον από αυτή 
ή το προσαρτημένο σ’ αυτή τοπογραφικό διάγραμμα, 
εάν υπάρχει, προκύπτουν και οι δύο αναγκαίες κατά 
νόμο προϋποθέσεις και ο υπόχρεος δηλώσει υπεύθυ-
να στη δήλωση της επόμενης παραγράφου ότι όσα 
αναφέρονται στην άδεια οικοδομής ή στο τοπογρα-
φικό διάγραμμα δεν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
κατά το χρόνο φορολογίας.
3.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ 75 Α), με την οποία ο αγοραστής θα βεβαιώνει 
ότι: α) τόσο αυτός όσο και ο σύζυγος και τα ανήλικα 
ή ανάπηρα τέκνα τους: 
i. δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρ-
πίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή δικαίωμα πλήρους 
κυριότητας σε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή ιδανικό με-
ρίδιο οικοπέδου ή κατοικίας σε δημοτικό ή κοινοτικό 
διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων 
και τα οποία συνολικά πληρούν τις στεγαστικές ανά-
γκες της οικογένειάς τους, 
ii. δεν έχουν τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβί-
βασης, κληρονομιάς ή γονικής παροχής για την από-
κτηση πρώτης κατοικίας κατά το παρελθόν, 
iii. δεν έχουν μεταβιβάσει κατά την προηγούμενη 
πενταετία: ■ την επικαρπία ή το δικαίω-
μα οίκησης ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας, ή ■ 
την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή ιδανικό μερίδιο 
οικοπέδου που πληρούσαν τις στεγαστικές ανάγκες 
της οικογένειάς τους, συναθροιζόμενα με τα λοιπά 
ακίνητα της οικογένειας, 
β) δεν είναι συγγενής πρώτου βαθμού εξ αίματος ή 
αγχιστείας με τον πωλητή ή σύζυγός του, 
γ) κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα επί ένα (1) τουλάχι-
στον έτος πριν τη χορήγηση της απαλλαγής, 
δ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει, 
μετά την κατάρτιση του συμβολαίου, τα απαιτούμε-
να κατά περίπτωση πιστοποιητικά που τυχόν θα του 
ζητηθούν από τη ΔΟΥ.
4. Αναλυτική κατάσταση ακινήτων (έντυπο τύπου 
Ε9), η οποία πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της υπεύθυνης δήλωσης της προηγούμενης περί-
πτωσης, υπογεγραμμένη και από τους δύο συζύγους.
5. Η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα 
επί ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν τη χορήγηση της 
απαλλαγής για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων γί-
νεται με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο. Ενδεικτικά ανα-
φέρονται η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η 
βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων, συμβάσεις εργα-
σίας, φοίτηση των τέκνων σε σχολεία στην Ελλάδα, 
έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας, μισθωτή-
ριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ.
Προσδιορισμός 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά κανόνα για 
τη συμπλήρωση των εντύπων του αντικειμενικού 
προσδιορισμού έχουν ως εξής: 
1.Οικοδομική άδεια και, σε περίπτωση που δεν υφί-
σταται, προγενέστερος τίτλος κτήσης, βεβαίωση 
νομιμοποίησης αυθαιρέτου ή αποδεικτικό έναρξης 
ηλεκτροδότησης κ.λπ. για την απόδειξη της παλαι-
ότητας του ακινήτου , η οποία υπολογίζεται από τη 
χρονολογία κατασκευής (ΦΥΑΑ 1,2,4,5 και όλα τα 
έντυπα Κ).
2.Οικοδομική άδεια ειδικού κτηρίου ή η τελευταία 
αναθεώρησή της, για όλες τις κατηγορίες των κτηρί-
ων, η αξία των οποίων υπολογίζεται με τα έντυπα Κ4, 
Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9. Όταν δεν υφίσταται οικοδομική 
άδεια, αποδεικτικό στοιχείο της χρήσης μπορεί να 
αποτελέσει κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο.
3.Άδεια λειτουργίας για τις κατηγορίες των ακινήτων, 
η αξία των οποίων υπολογίζεται με τα έντυπα Κ4, Κ6, 
Κ7. Σε περίπτωση που έχει διακοπεί η λειτουργία 
λόγω παύσης των εργασιών της στεγαζόμενης σ’ 
αυτά επιχείρησης ή δραστηριότητας, προσκομίζεται 
η άδεια λειτουργίας της τελευταίας δραστηριότητας 
πριν τη διακοπή.


