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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1993 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 15,16,17,18,19 και 20
Κυρ. Μητσοτάκης για τη συμφωνία στην ΕΕ: «Επιστρέφου-
με στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το οποίο ξεπερνάει 
τα 70 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος πρωτοφανές για τη χώρα 
μας» - Μ. Σχοινάς: Τείχος προστασίας και αλληλεγγύης της 
ΕΕ προς τα μέλη της - Ελλάδα η μεγάλη κερδισμένη
Σελ 1,3 και 4
Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπ. Περι-
βάλλοντος για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης  - Κ. 
Χατζηδάκης: Αύξηση της επιδότησης στα φθηνότερα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Σελ 5 
Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Περι-
βαλλοντικές Υποδομές»
Σελ 6
Υπουργείο Εργασίας: Συμπληρωματικές οδηγίες για την 
εφαρμογή του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
Σελ 7 
Πρωτοβουλία ΥΠΕΝ για ταχύτερη σύνδεση ομάδων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Σελ 8 
Γ. Πλακιωτάκης για Αλεξανδρούπολη: «Δεν ξεπουλάμε τίπο-
τα, αναπτύσσουμε τις δυνατότητες του λιμανιού της πόλης»   
Σελ 9 
Ν. Παπαθανάσης: Η κυβέρνηση στηρίζει τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις με δέσμες μέτρων που ενισχύουν την 
επιχειρηματικότητα και θωρακίζουν τις θέσεις εργασίας   
Σελ 10 
Μετά την άρση του lockdown, οι 4 στις 10 επιχειρήσεις 
διατήρησαν την εξ αποστάσεως εργασία για το 20% των 
εργαζομένων, σύμφωνα με έρευνα της People for Business   
Σελ 11 
Η πορεία των υπό εξέλιξη έργων για τα σχολεία και πρό-
σκληση για την ενεργειακή αναβάθμισή τους με χρημα-
τοδότηση 10 εκατ. ευρώ, συζητήθηκε στη συνάντηση 
του περιφερειάρχη Αττικής με τη διοίκηση της ΚτΥπ Α.Ε
Σελ 12 
ΔΕΣΦΑ: Αύξηση κατανάλωσης φυσικού αερίου και εξα-
γωγές προς Βουλγαρία το 2019   
 Σελ 13 
Θεσσαλονίκη: Μια χρονομηχανή εικονικής πραγματικότητας 
ετοιμάζεται στο ΝΟΗΣΙΣ μέσω του προγράμματος «Activator»   
Σελ 14 
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ιδιωτική 
εκαίδευση
Σελ 15
ΕΕ: Τα βασικά σημεία της συμφωνίας για το σχέδιο ανάκαμψης   
Σελ 16 Μηχανικών
Χρ. Σταϊκούρας σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ: Η Ελλάδα είναι 
έτοιμη για την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων του 
Ταμείου Ανάκαμψης - Γ.Στουρνάρας: Πιο αισιόδοξες 
εκτιμήσεις της ΤτΕ για μικρότερο βαθμό ύφεσης το 2020
Σελ 22 
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας 
τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων 
ιδεών για τη θαλάσσια οικονομία
Σελ 3 
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

«Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το 
οποίο ξεπερνάει τα 70 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος πρωτοφα-
νές για τη χώρα μας», δήλωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας 
των εργασιών της μαραθώνιας Συνόδου Κορυφής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. «Η Ελλάδα, έχοντας 
πλέον ανακτήσει την αξιοπιστία της σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, κλήθηκε να συμμετέχει -και συμμετείχαμε ενεργά- σε 
όλες τις διαπραγματεύσεις που έγιναν τα τέσσερα τελευ-
ταία εικοσιτετράωρα» προσέθεσε. 
   «Πετύχαμε τελικά ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα 
και για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα», σημείωσε 
ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι με το συνολικό 
πακέτο θα στηριχθεί ο κόσμος της εργασίας και θα επι-
ταχυνθεί η έξοδος από «τη βαθιά ύφεση του κορωνοϊού» 
που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας έμφαση 
σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, την πράσινη οικονομία, αλλά και τις 
ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες θα παίζουν ένα σημαντικό 
ρόλο στο σχέδιο το οποίο θα καταθέσει η Ελλάδα. 
   «Αυτό το οποίο έγινε αυτές τις τέσσερις μέρες ως προς 
τη δομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας, κυρίως 
τη δυνατότητα πια να δανειστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
είναι ένα σημαντικό άλμα στο μέλλον, μια μεγάλη παρα-
καταθήκη για το μέλλον της Ευρώπης» επισήμανε ο κ.Μη-
τσοτάκης. «Εάν πριν από τρεις μήνες βρισκόμασταν και 
συζητούσαμε για τη δυνατότητα η Ευρώπη να δανειστεί 
σε κεντρικό επίπεδο και να διαθέσει επιχορηγήσεις και όχι 
δανεικά, οι πιο πολλοί θα λέγανε ότι αυτό το σενάριο ανή-

κει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας» επισήμανε.
   Εξηγώντας «τη σημασία αυτού του συνολικού πακέτου 
των 72 περίπου δισεκατομμυρίων για την πατρίδα μας», 
ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι επιχορηγήσεις «από το πρό-
σθετο πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε, ουσιαστικά αντι-
στοιχούν περίπου σε ένα επιπλέον ΕΣΠΑ, κάτι παραπάνω 
από 19 δισεκατομμύρια στα οποία προστίθενται γύρω στα 
12,5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για να καταλήξουμε ξανά 
στο τελικό ποσό των 32 δισ., για το οποίο είχε γίνει και 
πολύς λόγος πριν από δύο μήνες». 
-«Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση σηκώνει 
ένα συλλογικό τείχος προστασίας και αλληλεγγύης για 
τις χώρες που χρειάζονται επανεκκίνηση, είναι η πρώτη 
φορά που λειτούργησε ως φεντεραλιστικό κράτος και η 
Ελλάδα είναι η μεγάλη κερδισμένη απ’ αυτή τη συμφω-
νία», δήλωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο επίτροπος για 
την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαρ-
γαρίτης Σχοινάς σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον 
ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ, σχολιάζοντας τη συμφωνία 
των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σήμερα τα 
ξημερώματα για το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Αναφερόμενος ειδικότερα στην 
Ελλάδα, ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι «δεν πρέπει να κινηθεί με 
την παραδοσιακή λογική του ΕΣΠΑ αλλά με γνώμονα «την 
επανεκκίνηση της ζώσας οικονομίας, προς τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, στη μετάβαση προς την πράσινη ανά-
πτυξη ,στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους νέους, την 
αναζήτηση νέων ευκαιριών». 
Αναλυτικά στις σελ 15,16,17,18,19 και 20

Αύξηση του ποσοστού επιδότησης στο 20% (από 15% 
προηγουμένως) για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα με τιμή 
έως 30.000 ευρώ, με παράλληλη αύξηση του «πλαφόν» 
του ποσού επιδότησης στα 6.000 ευρώ (από 5.500 ευρώ 
προηγουμένως),  καθώς και ενίσχυση των φορολογικών 
κινήτρων για ηλεκτρικά δίκυκλα εξήγγειλε ο υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κατά 
την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συζήτηση για το 
νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση στην Ολομέλεια της 
Βουλής. 
Αναλυτικά στις σελ 3 και 4 

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ: 
- «Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το οποίο ξεπερνάει τα 70 δισ. 
ευρώ, ένα μέγεθος πρωτοφανές για τη χώρα μας»   
Μ. Σχοινάς: Τείχος προστασίας και αλληλεγγύης της ΕΕ προς τα μέλη της 
- Ελλάδα η μεγάλη κερδισμένη

βΟΥΛΗ: ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 
Κ. Χατζηδάκης: Αύξηση της επιδότησης στα φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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«Οι Επιπτώσεις της Πανδημίας στην Πολιτική και Οικο-
νομική Διακυβέρνηση της ΕΕ», είναι το θέμα της διαδι-
κτυακής συζήτησης, που διοργανώνει η Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σήμερα στις 19:00. 
H συζήτηση αποτελεί μέρος της σειράς webinars 
«Σύγχρονα Θέματα Δικαιοσύνης» και θα μεταδοθεί ως 
Facebook Live μέσω της σελίδας της Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
(https://cutt.ly/EaNhXEh).

 Το 22ο web συνέδριο Greek ICΤ Forum – Infomobility 
World  διεξάγεται σήμερα και αύριο και το οποίο αποτε-
λείται από πέντε (5) συνεδριακές ενότητες, μέσα από τις 
οποίες θα δοθεί η δυνατότητα στους συνέδρους να ενη-
μερωθούν για τις ψηφιακές εξελίξεις σε σειρά σημαντικών 
τομέων, αλλά και στις εταιρείες να παρουσιάσουν τις από-
ψεις και τις θέσεις τους σε επαγγελματικό κοινό. 
Οι κύριες θεματολογικές κατευθύνσεις του, που θα επικε-
ντρώνονται στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και στις νέες 
Ψηφιακές Τεχνολογίες Επικοινωνιών που τον υποστηρί-
ζουν είναι οι εξής:

1. H Ψηφιακή Διασύνδεση Εφαρμογών και Υποδομών 
στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Επιχειρήσεων και Φο-
ρέων:  Mε κύριους άξονες τις νέες Τεχνολογίες ICΤ, τις 
υπηρεσίες Ψηφιακών Επικοινωνιών, όπου το Διαδίκτυο 
περνάει στην εποχή των GBits, δημιουργούνται πρωτό-
γνωρες δυνατότητες για την αύξηση της παραγωγικότη-
τας και της λειτουργικότητας Επιχειρήσεων και Φορέων.
2. Οι Ψηφιακές Προκλήσεις για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 
στην Εποχή του Industry 4.0: Σημαντικοί ICT Managers 
Επιχειρήσεων και Φορέων καταγράφουν και περιγρά-
φουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες 
που υλοποιούν προκειμένου Επιχειρήσεις και Φορείς να 
περάσουν, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε 
ένα νέο ανταγωνιστικό και σύνθετο περιβάλλον.
3. Πως οι σύγχρονες Ψηφιακές Τεχνολογίες αλλάζουν τις 
Επιχειρηματικές Στρατηγικές: Οι ομιλητές της συνεδρια-
κής ενότητας θα παρουσιάσουν πως διαφοροποιούνται 
Στρατηγικές, αλλάζουν Μεθοδολογίες και Ενέργειες μέσα 
από τις ψηφιακές δυνατότητες με τελικό στόχο την ισχυ-
ροποίηση της θέσης Επιχειρήσεων και Φορέων. Ποιες 
είναι οι δυνατότητες των Ψηφιακών Τεχνολογιών στον 
κλασικό τομέα των ΤΠΕ/ICT, αλλά και των υπηρεσιών 
Ultra-Fast Broadband, IoT, 5G, Cybersecurity στις νέες 
Στρατηγικές και να αναδιατάξουν τους στόχους τους. 
4. Η μετάβαση στις Μobile Applications και στην εποχή 

του Ιnfomobility: Όλα αλλάζουν και όλα μετασχηματί-
ζονται στις Επιχειρήσει από την συνέργια Πληροφορικής 
και Ψηφιακών Επικοινωνιών. Οι ραγδαίες μεταβολές 
στη λειτουργία Επιχειρήσεων και την συμπεριφορά των 
Καταναλωτών μέσα από νέες εφαρμογές Πληροφορικής, 
Mobile Applications και Κινητής Τηλεφωνίας – 5G. Οι  
καινοτομίες που εισάγονται στο Marketing, στις Πωλή-
σεις και στην προσέλκυση των Πελατών από την συνέ-
νωση Πληροφορικής (Info) και της «Φορητότητας» των 
Ψηφιακών Εφαρμογών (Mobility). 
5. Η εφαρμογή των Ψηφιακών Τιμολογίων και Παραστα-
τικών στις Επιχειρήσεις και στους Φορείς:
•  (Μέρος Ι): Οι Θεσμικές, οι νομικές, οι λειτουργικές, οι 
τεχνολογικές προετοιμασίες των Επιχειρήσεων και των 
Φορέων για την υποδοχή και ενσωμάτωση των ψηφια-
κών παραστατικών. Ποιες είναι οι  ψηφιακές προτάσεις, 
τα βήματα προετοιμασίες και τα σημεία προσοχής.
• (Μέρος ΙΙ): Σειρά σημαντικών μεταβολών λόγω της 
εφαρμογής των Ψηφιακών Τιμολογίων δημιουργεί σο-
βαρές θεσμικές, νομικές, λειτουργικές και τεχνολογικές 
αλλαγές στην οικονομική διαχείριση των Επιχειρήσεων, 
των Φορέων και των Οργανισμών. Ποιές είναι οι ψηφια-
κές προτάσεις, οι προετοιμασίες και τα σημεία προσοχής.
Πληροφορίες: https://greekictforum.e-expo.gr/

«ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ»   

ΤΟ Greek ICΤ Forum – INFomobIlIty World  2020

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

2 - 4 Σεπτεμβρίου 2020
Διεθνής διαδικτυακή εκδήλωση για τη 
θαλάσσια οικονομία Virtual MariMatch 
2020

Enterprise Europe Network

9 - 11 Οκτωβρίου 2020

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

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΠ
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Κύρια σημεία εισαγωγικής τοποθέτησης του υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας στην συζήτηση για το νομοσχέδιο της 
ηλεκτροκίνησης στην Ολομέλεια της Βουλής
 Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Την αύξηση του 
ποσοστού επιδότησης στο 20% (από 15% προηγουμένως) για 
ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα με τιμή έως 30.000 ευρώ, με παράλ-
ληλη αύξηση του «πλαφόν» του ποσού επιδότησης στα 6.000 
ευρώ (από 5.500 ευρώ προηγουμένως),  καθώς και ενίσχυση 
των φορολογικών κινήτρων για ηλεκτρικά δίκυκλα εξήγγειλε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, 
κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σημερινή συζήτηση 
για το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση στην Ολομέλεια της 
Βουλής. 
 Αναφέρθηκε επίσης στις «ιστορικής σημασίας αποφάσεις» για 
την Ευρώπη και την Ελλάδα, που ελήφθησαν τα ξημερώματα 
στις Βρυξέλλες και ανέλυσε την πράσινη ατζέντα που υλοποιεί 
η κυβέρνηση και δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην οικονομία 
με σεβασμό προς το περιβάλλον, «αφήνοντας στην άκρη την 
μικρόψυχη κριτική της αντιπολίτευσης». 
Ακολουθούν τα βασικά σημεία της πρωτολογίας του κ. Χατζη-
δάκη:
 
Έως και 35%  η μείωση στην τιμή αγοράς των ηλε-
κτρικών οχημάτων σε ορισμένες περιπτώσεις
 «Ακούγοντας τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη δημόσια 
διαβούλευση και τις προτάσεις στη Βουλή, αποφασίσαμε να 
προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα στο πρόγραμμα επιδότησης 
για την αγορά/μίσθωση ηλεκτροκίνητων ΙΧ και να δώσουμε 
ακόμα ένα κίνητρο στους πολίτες που θέλουν να αποκτήσουν 
ηλεκτροκίνητο όχημα.  Έτσι, το πρόγραμμα προβλέπει πλέον 
επιδότηση 20%  (έναντι αρχικής πρότασης 15%) στα φθηνό-
τερα αυτοκίνητα έως 30.000 ευρώ, με οροφή τις 6.000 ευρώ 
αντί για 5.500 ευρώ. Για τα ακριβότερα οχήματα αξίας άνω των 
30.000 ευρώ, το ποσοστό επιδότησης παραμένει 15%, αλλά η 
οροφή αυξάνεται στα 6.000 ευρώ (από 5.500)». 
 
Επιδότηση 40% στην τιμή αγοράς των ηλεκτρικών 
ποδηλάτων-Υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη
 «Με την πρωτοβουλία «Κινούμαι Ηλεκτρικά» που θα οριστι-
κοποιηθεί μόλις το νομοσχέδιο αυτό πάρει ΦΕΚ, επιδοτείται 
η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών ταξί με 25% και οροφή τα 
10.500 ευρώ (15% για τα υβριδικά ταξί με οροφή τα 8.000 
ευρώ). Επιδοτείται η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών σκούτερ με 
ποσοστό 20% επί της τιμής και ποδηλάτων στο 40% της αξίας 
τους, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη με οροφή 
τα 800 ευρώ».  
 
Σημαντικά φορολογικά κίνητρα
 «Το νομοσχέδιο αυτό συνδυάζει τα μπόνους, στα οποία ανα-
φέρθηκα, με σημαντικά φορολογικά κίνητρα. Παραδείγματος 

χάρη, η δαπάνη για την αγορά ή τη μίσθωση όχι μόνο ενός 
ηλεκτρικού οχήματος, αλλά και ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου ή 
ενός σκούτερ θα εκπίπτει προσαυξημένη κατά 50% και για τα 
νησιά κατά 70%. Η αγορά των οχημάτων αυτών θα αποσβέ-
νεται με αυξημένους συντελεστές κατά τα πρώτα χρόνια και 
θα εξαιρείται από τα τεκμήρια διαβίωσης η αρχική αγορά κάθε 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αλλά πλέον μετά τη διαβούλευση και 
ηλεκτρικού μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας. Υπολογίζουμε ότι 
σε ορισμένες περιπτώσεις, με τα νέα ενισχυμένα κίνητρα, θα 
έχουμε μείωση της τιμής ενός ηλεκτρικού ΙΧ μέχρι και 35%. 
Αυτό είναι πράσινη πολιτική στην πράξη και προχωράμε σε μια 
πραγματικά πράσινη οικολογική ατζέντα».
 
Ειδικές ρυθμίσεις για ΑΜΕΑ και πολύτεκνους
 «Αντίθετα από ό,τι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το νομοσχέδιό μας 
έχει ειδικές ρυθμίσεις για ΑΜΕΑ και πολύτεκνους. Ειδικότερα, 
όσον αφορά το οικολογικό μπόνους που δίδεται μέσω του 
«Κινούμαι Ηλεκτρικά» για τα ηλεκτρικά  ΙΧ, προσαυξάνεται κατά 
1.000 ευρώ για άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους. Επι-
δοτούμε επίσης τα ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια, στην λογική 
των ηλεκτρικών δικύκλων».
 
«Ιστορικές οι σημερινές αποφάσεις για Ελλάδα και 
Ευρώπη»
 «Αναντίρρητα οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν τα ξημε-
ρώματα στις Βρυξέλλες είναι ιστορικής σημασίας τόσο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Ελλάδα. Συνιστούν ένα 
αποφασιστικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά 
ταυτόχρονα είναι και μια έμπρακτη αλληλεγγύη της ΕΕ προς τις 
οικονομίες και τους πολίτες που έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ και 
τόσο βαθιά από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού και ένα μήνυμα 
ότι η Ευρώπη -που κάποιοι νομίσαμε ότι μπορεί να έχει απομα-
κρυνθεί από τις αξίες που την συνέστησαν- παραμένει πιστή 
στις αξίες της συνεργασίας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της 
κοινωνικής συνοχής». 
 
«Το ΥΠΕΝ στο επίκεντρο του πακέτου των 72 δις. 
ευρώ που εξασφάλισε η Ελλάδα »
 «Η Ελλάδα βγαίνει κερδισμένη από αυτό το πακέτο των 72 
περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ μέχρι σήμερα είχαμε πα-
ραδοσιακά ένα ΕΣΠΑ, τώρα θα έχουμε δύο ΕΣΠΑ. Οφείλουμε όχι 
απλώς να απορροφήσουμε, αλλά να αξιοποιήσουμε γρήγορα 
και συστηματικά  με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα κονδύλια, τα 
οποία δίνουν μια πρόσθετη αναπτυξιακή ώθηση στον τόπο.  Το 
δικό μας υπουργείο είναι στο επίκεντρο αυτών των δράσεων, 
όχι μόνο του ΕΣΠΑ, αλλά του Ταμείου Ανάκαμψης που χρημα-
τοδοτεί Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ιδιαίτερα μορφές που 
έχουν να κάνουν με τεχνολογίες υβριδικού χαρακτήρα. Χρη-
ματοδοτεί επίσης το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στη Δυτική Μα-
κεδονία και στη Μεγαλόπολη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
μας, το ποσό που διατεθεί τελικά είναι διπλάσιο του αρχικώς 

προταθέντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο 
χειμώνα. Είναι μια ισχυρή ένεση για τις περιοχές αυτές. Υπάρ-
χουν επίσης δράσεις μεγάλης κλίμακας για το λεγόμενο κύμα 
ανακαινίσεων των κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών. Αυτές 
είναι ενταγμένες σε ένα πλαίσιο πολιτικών για την ενεργειακή 
εξοικονόμηση και θα κάνουν το σημερινή «Εξοικονομώ Κατ’ 
Οίκον» να φαίνεται ένα πάρα πολύ μικρό πρόγραμμα».
Βουλή: Υπερψηφίστηκε στην ολομέλεια από ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, το 
νομοσχέδιο του υπ. Περιβάλλοντος για την προώθηση της ηλε-
κτροκίνησης. Ναι επί της αρχής ΝΔ και ΚΙΝΑΛ «παρών» ΣΥΡΙΖΑ, 
ΕΛ.ΛΥ, ΜέΡΑ25. Όχι το ΚΚΕ
Με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χα-
τζηδάκη, να προχωρά σε βελτιωτικές αλλαγές και να κάνει 
δεκτές βουλευτικές τροπολογίες για θέματα που αφορούν το 
κτηματολόγιο, μικρές μονάδες φωτοβολταϊκών και ανέγερση 
ιερών ναών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, ολοκληρώθηκε στην 
ολομέλεια, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για την 
προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας.
 Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, ενώ 
ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 δήλωσαν «παρών», ενώ 
το ΚΚΕ καταψήφισε επί της αρχής και όλα τα άρθρα.
 Ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωσε ότι η κοινή υπουργική απόφαση 
για τις επανασυνδέσεις ρεύματος «έχει πάει για να πάρει ΦΕΚ», 
επεσήμανε ότι αφορά τουλάχιστο 1000 ευάλωτα νοικοκυριά, 
ενώ δεν έκανε δεκτή σχετική τροπολογία που είχε καταθέσει ο 
ΣΥΡΙΖΑ, αντιτείνοντας ότι είναι πιο λυσιτελής ο τρόπος που προ-
ωθείται από την κυβέρνηση το θέμα.
 Από την πλευρά του, ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρί-
σκεται σε πολιτικό και οικονομικό και περιβαλλοντικό κατήφορο 
και χαρακτήρισε το νομοσχέδιο επικοινωνιακό, αποσπασματικό 
και ημιτελές. 
 «Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ναι στην ηλεκτροκίνηση, αλλά απαιτείται ολο-
κληρωμένος ολιστικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, τόνισε ο κ Φάμελος. Το ΚΙΝΑΛ ψήφισε υπέρ της 
αρχής, ενώ έκανε λόγο «για αποσπασματικές βελτιώσεις μικρού 
βεληνεκούς που αφορούν λίγους».
 Το ΚΚΕ καταψήφισε, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο είναι 
ενταγμένο στην ευρωπαϊκή πολιτική της πράσινης συμφωνίας, 
με στόχο να δοθεί κερδοφόρα διέξοδος στους επιχειρηματικούς 
ομίλους.
Η Ελληνική Λύση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ξεπουλά όλες 
τις ενεργειακές επιχειρήσεις της χώρας, ενώ δεν επιδοτεί την εγ-
χώρια παραγωγή. 
Το ΜέΡΑ25 χαρακτήρισε θετικό το νομοσχέδιο, ωστόσο όπως 
υποστήριξε, είναι αποσπασματικό και δεν δίνει κίνητρα για την 
αγορά και μεταχειρισμένων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

βΟΥΛΗ: ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Κ. Χατζηδάκης: Αύξηση της επιδότησης στα φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα  
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Στη σημασία της συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης και 
τον κεντρικό ρόλο των υποδομών και των φιλικών προς 
το περιβάλλον μεταφορών στο σχέδιο μεταρρυθμίσεων 
και επενδύσεων, αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, κατά την ομιλία του 
στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση. 
Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι πλέον η χώρα έχει στη 
διάθεση της ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας. Χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης 
μια τεράστια εθνική επιτυχία, αφού το ποσό που θα πέσει 
στην ελληνική οικονομία θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο, 
ακόμα κι από αυτό που ήλπιζε η χώρα μας αρχικά.
Σημείωσε ότι από τα 72 συνολικά δισ. ευρώ, η Ελλάδα 
θα λάβει σχεδόν 32 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
περίπου 40 δισ. ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. 
Από τα 32 δισ. ευρώ, περισσότερα από 19 δισ. ευρώ θα 
είναι επιχορηγήσεις και όπως εξήγησε ο κ. Καραμανλής, 
οι ενισχύσεις αυτές αντιστοιχούν σε ένα νέο ΕΣΠΑ, με πιο 
ελαστικούς όρους, χωρίς δημοσιονομικούς περιορισμούς.
«Το θέμα δεν είναι μόνο πόσα λεφτά θα πάρει η ελληνική 
οικονομία. Το θέμα είναι πως θα μπορούμε αυτά τα χρή-
ματα να τα απορροφήσουμε. Να μην κρατάμε ομπρέλα, 
ενώ βρέχει λεφτά, όπως έκαναν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙ-
ΖΑ», σχολίασε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
Σημείωσε ότι σε αυτό το σχέδιο μεταρρυθμίσεων και επεν-
δύσεων τα έργα υποδομών θα έχουν κεντρικό ρόλο, όπως 
και η επένδυση σε φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές.
«Χρειαζόμαστε λοιπόν μία πραγματικά ευρύτερη πολιτική 
συμφωνία για το που θα διοχετεύσουμε αυτά τα χρήματα. 
Και κάποτε σε αυτό τον τόπο πρέπει να αφήσουμε τη γκρί-
νια και τη μιζέρια, ώστε να αποφασίσουμε σε ποιες πτυχές 
της πραγματικής οικονομίας πρέπει να επενδύσουμε», 
πρόσθεσε.
Ο κ. Καραμανλής σχολίασε επίσης πως η Ελλάδα για 
πολλά χρόνια μέσα στην οικονομική κρίση, προβλήθηκε 
ως παράδειγμα προς αποφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αυτήν όμως την εικόνα, μέσα σε 12 μήνες, η κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη κατάφερε να την ανατρέψει 
πλήρως.
«Η πατρίδα μας έγινε διεθνές παράδειγμα προς μίμηση 
αυτή τη φορά. Για την επιτυχή διαχείριση της κρίσης τόσο 
στα σύνορά μας, όσο και στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. 
Αποδείξαμε ότι μπορούμε να ξεχωρίζουμε θετικά και όχι 
αρνητικά.

Τώρα, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συ-
νεχίσουμε στην ίδια θετική κατεύθυνση», τόνισε, σημει-
ώνοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σε πολιτικές για την 
ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και την προστασία του 
περιβάλλοντος, στις οποίες εντάσσεται και η ηλεκτροκί-
νηση.
Παρουσίασε στη συνέχεια τους τέσσερις άξονες του σχε-
δίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προ-
κειμένου η ηλεκτροκίνηση να γίνει δυνατή στην πράξη. 
Αναφέρθηκε στο φιλόδοξο, αλλά εφικτό, στόχο σε 10 χρό-
νια από σήμερα, το 2030, ένα στα τρία αυτοκίνητα που θα 
τίθενται σε κυκλοφορία να είναι ηλεκτρικά. Και υπογράμ-
μισε ότι το σχέδιο της Κυβέρνησης δίνει σοβαρά κίνητρα 
για την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων, και για 
τα αυτοκίνητα και για τα δίκυκλα.
 
Κίνητρα για φθηνότερα σύγχρονης τεχνολογίας 
μεταχειρισμένα ΙΧ
Στο σημείο αυτό συνέδεσε το νομοσχέδιο για την ηλεκτρο-
κίνηση με τη διάταξη για την εισαγωγή μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων.
«Κινητροδοτούμε πλέον αυτά τα οχήματα που είναι σύγ-
χρονης τεχνολογίας, παρέχοντας χαμηλά τέλη ταξινόμη-
σης. Δίνουμε επιτέλους ένα τέλος σε αυτό που γίνονταν 
εδώ και καιρό, όπου όσο πιο παλιό ήταν ένα αυτοκίνητο, 
τόσο πιο φθηνά εισάγονταν!» σημείωσε ο κ. Καραμανλής.
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι κίνη-
τρα θα δοθούν και για τα ταξί, τα φορτηγά, αλλά και την 
ανανέωση με ηλεκτρικά οχήματα του στόλου των εταιρει-
ών.
Και πρόσθεσε ότι στο διαγωνισμό που ετοιμάζεται για τα 
νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μεγάλο μέρος 
προβλέπεται να είναι ηλεκτροκίνητα, ενώ τους επόμενους 
μήνες, έως τον Οκτώβριο, θα κυκλοφορήσουν δοκιμαστι-
κά δυο ηλεκτροκίνητα λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας.
 
Το 2030 θα φτάσουμε στα 25.000 σημεία φόρτισης
Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου του υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών για την ηλεκτροκίνηση αφορά στις 
υποδομές για εύκολη φόρτιση.
Δημοσίως προσβάσιμες υποδομές φόρτισης θα βρίσκο-
νται σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, αλλά και σε ιδιωτι-
κούς και κοινόχρηστους χώρους.
Εφέτος ο αριθμός των σημείων φόρτισης θα προσεγγίσει 
τα 2.000, το 2025 τα 12.000 και το 2030 θα φτάσουμε 

στους 25.000 φορτιστές.
Ο κ. Καραμανλής ανέφερε επίσης ότι το υπουργείο προ-
ετοιμάζεται σήμερα και για την υποβολή πρότασης χρη-
ματοδότησης ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη υποδομών εναλ-
λακτικών καυσίμων στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 
οχημάτων.
  
Σε πραγματικό χρόνο ο χρήστης θα ξέρει που 
υπάρχουν ελεύθερα σημεία φόρτισης
Τρίτος άξονας του σχεδίου Υποδομών και Μεταφορών 
είναι η λεπτομερής παρακολούθηση της Αγοράς Ηλεκτρο-
κίνησης, μέσω του Μητρώου Υποδομών και Φορέων 
Αγοράς Ηλεκτροκίνησης, στο οποίο θα καταγράφονται 
όλες οι υποδομές επαναφόρτισης και οι σχετικοί φορείς.
Το Μητρώο θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία 
όπως π.χ. τη διαθεσιμότητα των σημείων, αν είναι ελεύ-
θερα ή κατειλημμένα, την τιμή και τον τρόπο πληρωμής.
Τέλος, ο τέταρτος άξονας αφορά στην προετοιμασία των 
Μεταφορών για τη νέα εποχή.
Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι ρυθμίζεται η αδειοδότη-
ση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και τα απαιτούμενα προ-
σόντα για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος τεχνίτη 
ηλεκτρικών οχημάτων.
Επίσης, διαμορφώνεται το κατάλληλο πλαίσιο για την τα-
ξινόμηση των ηλεκτρικών οχημάτων κάθε τύπου.
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε προοδευτικός στα λόγια, 
αλλά όχι στην πράξη
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ότι η 
ηλεκτροκίνηση εντάσσεται σε δέσμη σύγχρονων πολιτι-
κών για την προστασία του περιβάλλοντος και σχολίασε 
απευθυνόμενος στους βουλευτές της Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης:
«Η ηλεκτροκίνηση είναι ακόμα ένας τομέας στον οποίον, 
δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απο-
δείχτηκε ότι ήταν προοδευτική στα λόγια, αλλά όχι και 
στην πράξη. Δεν υπήρχε καν ως θέμα στην ατζέντα σας 
κύριοι συνάδελφοι. Αντιθέτως, όπως αποδεικνύει και το 
νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε, σήμερα αποτελεί κεντρι-
κή πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας, αλλά 
και προσωπικό στοίχημα του ίδιου του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη». 

βΟΥΛΗ: ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Σημεία της ομιλίας του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή στη Βουλή κατά τη συζήτηση και ψήφιση 
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης»  
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Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιού-
νται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, προβλέπει 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- το πρόγραμμα του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την επωνυμία «Περιβαλ-
λοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 
Αποβλήτων».
   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όπως ορίζει σχετική 
απόφαση που υπεγράφη προχθές από τον υφυπουργό 
Γιάννη Τσακίρη, αρχίζει στις 29 Ιουλίου και ολο-
κληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
   Στο πλαίσιο του προγράμματος, ενισχύονται επενδυτικά 
σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος 
επιχορηγούμενος π/υ) από 400.000 έως 3.000.000 ευρώ, 
για διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία της απόφα-
σης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
   Το ύψος της επιδότησης, κυμαίνεται από 30% έως και 
50% και καθορίζεται από το μέγεθος της επιχειρήσης, την 
περιφέρεια που δραστηριοποιείται και την κατηγορία της 
επιλέξιμης δαπάνης. 
   Η μέγιστη τιμή επιδότησης, δηλαδή το 55% αφορά πολύ 
μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ανατολική Μα-
κεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, 
Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησο, και στο Βόρειο Αιγαίο.
   Ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) του προγράμμα-
τος ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26 
εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε υφιστάμενες και τα 14 εκατ. 
ευρώ σε νέες επιχειρήσεις. 
   Η δε υλοποίησή του, δηλαδή η αξιολόγηση των προ-
τάσεων θα γίνει από τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας.
   Η δράση, αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχε-
δίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών 
αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα, ύστερα από επε-
ξεργασία, να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο πα-
ραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, 
υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε 
την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.
   Για την υλοποίηση του προγράμματος η επικράτεια 
κατατάσσεται σε 4 κατηγορίες περιφερειών με βάση το 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
   Συγκεκριμένα:
   Στην κατηγορία 1 εντάσσονται: Ανατολική Μακεδονία 
- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτ. 
Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο.
   Στην κατηγορία 2: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρή-

τη, Στερεά Ελλάδα.
   Στην κατηγορία  3: Νότιο Αιγαίο, Αττική (Δυτική Αττική, 
Πειραιάς, Νήσοι).
   Στην κατηγορία 4: Αττική (Κεντρικός τομέας Αθηνών, 
Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Νότιος 
Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική).
    Οι επιλέξιμες ενέργειες
   Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν δυνάμει υπό ένταξη στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα δραστηριότητες, που προβαί-
νουν σε εργασίες αξιοποίησης αποβλήτων, μπορούν να 
εκτελούν πέραν της αξιοποίησης και ανάκτησης και λοιπές 
εργασίες διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης, επιλέξι-
μες για την παρούσα δράση ενέργειες είναι οι εξής:
   1. Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβα-
νομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρ-
κτικής αποθήκευσης αποβλήτων.
   2. Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης 
αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα 
συλλογής στους χώρους ανάκτησης.
   3. Προσωρινή αποθήκευση: αποθήκευση εν αναμονή 
επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγε-
θος και τη διάρκεια αποθήκευσης και το στόχο της συλ-
λογής.
   4. Επεξεργασία: κάθε είδους εργασία προετοιμασίας πριν 
από την ανάκτηση.
   5. Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο 
αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο 
σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες 
συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγ-
ματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα 
υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής 
της λειτουργίας.
   Στο πλαίσιο των εργασιών ανάκτησης παρατίθενται εν-
δεικτικά οι εργασίες: Ανακύκλωσης: οποιαδήποτε εργασία 
ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ 
νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε 
να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε 
άλλους σκοπούς.
   Προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία 
ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, 
με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων 
που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκει-
μένου να επαναχρησιμοποιηθούν.
   Υπογραμμίζεται ότι η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας 
και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα σε 
κάθε επενδυτικό σχέδιο καθώς ο απώτερος στόχος των 

επιλέξιμων ενεργειών της δράσης είναι η παραγωγή δευ-
τερογενών πρώτων υλών από εργασίες αξιοποίησης και 
ανάκτησης αποβλήτων.
 Η διάρκεια υλοποίησης
    Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμε-
νων επενδύσεων, όπως προαναφέρθηκε,  δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
της Απόφασης Ένταξης, εφόσον δεν υπερβαίνει την κατα-
ληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020.
   Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμέ-
νου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού 
σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους 
8 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του.
   Πιο συγκεκριμένα, κατά τους πρώτους 8 μήνες μετά την 
έκδοση της απόφασης ένταξης η επιχείρηση θα πρέπει να 
έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα 
Επαλήθευσης - Πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλά-
χιστον στο 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προ-
ϋπολογισμού, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω 
οριζόμενο χρονικό διάστημα των 8 μηνών.
   Η υποβολή των αιτήσεων
   Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υπο-
ψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρο-
νικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/
mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ 
Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.
   Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπλη-
ρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του 
ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.
   Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως 
και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της πρόσκλησης, οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω 
δικτυακούς τόπους:
   - του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.
mindev.gov.gr)
   - της ΕΥΔΕ-ΒΕK (http://eysed.gge.gov.gr/)
   - της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)
   - του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
   - στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΥΠΟβΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ»
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Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και, συγκεκριμένα, για τη 
συμπλήρωση της αίτησης/δήλωσης ένταξης στο Μηχα-
νισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) 
«ΕΡΓΑΝΗ» από τις επιχειρήσεις - εργοδότες αναφορικά με 
τη Β’ φάση, παρέχει –όπως σημνειώνει το ΑΠΕ- εγκύκλιος 
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Αναλυτικότερα, για τον υπολογισμό της οικονομικής ενί-
σχυσης της βραχυχρόνιας εργασίας στους εργαζόμενους 
που εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι επιχει-
ρήσεις-εργοδότες καλούνται να δηλώσουν:
α) Τις μικτές μηνιαίες αποδοχές με πλήρη απασχόληση, δη-
λαδή τον ονομαστικό μισθό του εργαζομένου για ολόκληρο 
το μήνα, (ανεξαρτήτως του διαστήματος που εντάσσεται ο 
εργαζόμενος στο Μηχανισμό), όπως αυτός αποτυπώνεται 
στον πίνακα προσωπικού-έντυπο Ε4 που έχει υποβληθεί 
στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» (χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργα-
σία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές, όπως 
οικειοθελείς παροχές, κλπ).

Στην περίπτωση όπου υπάρχουν πρόσθετες αποδοχές, 
πέραν του ονομαστικού μισθού, αυτές βαρύνουν πλήρως 
τους εργοδότες.
β) Τις καθαρές αποδοχές, που θα καταβάλλονταν στον 
εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στο Μη-
χανισμό, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση στην επιχεί-
ρηση-εργοδότη, προ φόρων και εισφοράς αλληλεγγύης, 
αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζο-
μένου.
Επισημαίνεται ότι δεν δηλώνονται στο σύστημα οι καθαρές 
αποδοχές που αντιστοιχούν σε προσαυξήσεις για τυχόν 
εργασία, νύχτα ή Κυριακές και πρόσθετες αμοιβές, όπως 
οικειοθελείς παροχές, κλπ.
γ) Τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο για το 
χρονικό διάστημα ένταξής του στο Μηχανισμό που αφο-
ρούν τις μειωμένες ώρες εργασίας του, όπως αυτές αποτυ-
πώνονται στις αιτήσεις/δηλώσεις ένταξης στο Μηχανισμό, 
σε συνδυασμό με το υποβληθέν έντυπο Ε4: πίνακας προσω-
πικού-συμπληρωματικός ωραρίου. Οι αποδοχές αφορούν 

καθαρές πληρωτέες αποδοχές προ φόρων και προ παρα-
κράτησης εισφοράς αλληλεγγύης από τις επιχειρήσεις-ερ-
γοδότες, χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή 
Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές, όπως οικειοθελείς 
παροχές, κλπ.
Στην περίπτωση που οι συνολικά καταβαλλόμενες απο-
δοχές, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ενίσχυσης 
βραχυχρόνιας εργασίας, υπολείπονται του καθαρού νομο-
θετημένου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά, που προκύ-
πτει, αναπληρώνεται από το κράτος. Όσοι αμείβονται με τον 
κατώτατο μισθό και εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ», έχουν αναπλήρωση εισοδήματος 100%.
Επίσης, κατά τη δήλωση των χρονικών διαστημάτων 
ένταξης εργαζομένων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
(Α΄ φάση), δεν συμπεριλαμβάνονται διαστήματα που οι 
εργαζόμενοι δεν αμείβονται από τον εργοδότη, όπως, για 
παράδειγμα, όταν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, ασθέ-
νεια, κλπ.

    «Κλειδί» για να καταστεί το 2021 έτος ισχυρής ανάκαμ-
ψης για τη χώρα, είναι η βέλτιστη αξιοποίηση όλων των 
εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων και εργαλείων, όπως 
σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας 
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο ίδιος, σύμφωνα με ανακοίνωση του επιμελητηρίου, 
αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στη σημασία εφαρμογής μιας 
συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, με τη σταδιακή μείωση 
φορολογικών συντελεστών και, πρωτίστως, ασφαλιστικών 
εισφορών. Μάλιστα, τόνισε ότι στις μεταρρυθμίσεις που 
προωθούνται προβλέπεται η υλοποίηση διαρθρωτικών 
αλλαγών που αφορούν στο κανονιστικό πλαίσιο για το 
επιχειρείν, στη διαχείριση των δημοσίων επενδύσεων, στην 
αγροτική πολιτική, στην έρευνα και στην καινοτομία.
   Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, στο πεδίο της οικονομίας, 
το υπουργείο Οικονομικών σχεδίασε και υλοποιεί ένα συνε-
κτικό, ρεαλιστικό, ολοκληρωμένο και δυναμικό σχέδιο, το 
οποίο εξελίσσεται ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες που 
δημιουργεί η κρίση, σε κάθε φάση της. Έτσι, μέσα σε μικρό 
χρονικό διάστημα, ελήφθησαν πολλά μέτρα, με στόχο την 
ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, τη στήριξη 
της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επι-
χειρήσεων και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής. Μάλι-
στα, αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» για 

το οποίο ειπώθηκε ότι θα υπάρξουν και νέες πρωτοβουλίες.
   Στη συνεδρίαση, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πρό-
γραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο εισήχθη στο Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο προς ψήφιση και με το οποίο επιδοτούνται, για 
9 μήνες, όλα τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με 
υποθήκη στην κύρια κατοικία, όλων όσοι επλήγησαν από 
τον κορωνοϊό. Επίσης, συζητήθηκε η «εικόνα» που έχει 
το υπουργείο για την αγορά σήμερα, οι εκτιμήσεις για την 
ύφεση το τρέχον έτος που, όπως αναφέρθηκε, θα είναι 
χαμηλότερη στην Ελλάδα, και τα μέτρα που προτίθεται να 
λάβει το υπουργείο για την περιστολή της, την αξιοποίηση 
κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ έμφαση δόθηκε 
στο αν θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για την ενίσχυση της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων.
   Υπόψη του υπουργού, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης 
Κορκίδης, έθεσε τις προτάσεις του για τροποποίηση άρθρου 
5 Σχεδίου Νόμου «φορολογικές παρεμβάσεις για αναπτυξι-
ακές διαδικασίες της ελληνικής οικονομίας», τις προτάσεις 
του Ε.Σ.Π. του Π.Σ.Ε.Π.Ε. και του Σ.Β.Α.Π., μεταξύ των οποί-
ων η επέκταση της θεσμοθετημένης μείωσης των ενοικίων, 
της νομοθέτησης μείωσης της προκαταβολής φόρου και 
την έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση του φόρου έτους 2019 
αλλά και της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των 
δηλώσεων φόρου εισοδήματος των φυσικών και νομικών 
προσώπων έως τις 15 Αυγούστου αλλά και του θέματος 

που απασχολεί το «yachting» με την τροποποίηση του άρ-
θρου 3 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.4504/2017 (άρθρο 136).
   Ο κ. Σταϊκούρας έκανε αναφορά και στα μέτρα στήριξης 
που έλαβε έως τώρα η κυβέρνηση για την αντιμετώπι-
ση των συνεπειών από την πανδημία εστιάζοντας στην 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή, η δεύτερη φάση της οποίας 
βρίσκεται σε εξέλιξη για να σημειώσει πως, επιπλέον, ένας 
τρίτος κύκλος έχει σχεδιαστεί για τον Αύγουστο. Ο στόχος 
είναι να δοθούν συνολικά 3 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη δε έμφα-
ση έδωσε και στο θέμα της ρευστότητας στην αγορά, στον 
ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την επιτά-
χυνση των εκταμιεύσεων του ΤΕΠΙΧ.
   Ο υπουργός, επίσης, τόνισε ότι η υγειονομική κρίση είναι 
μία κατάσταση δυναμική, η οποία δημιουργεί διαφορετικές 
ανάγκες σε κάθε φάση της. Συνεπώς, και οι παρεμβάσεις 
του υπουργείου δεν μπορεί να είναι στατικές. Απαντώντας 
στα ερωτήματα που τέθηκαν, σημείωσε ότι η κυβέρνηση 
και το υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί συνεχώς τις 
εξελίξεις και, ανάλογα, προχωρά σε βελτιώσεις, επεκτάσεις 
ή διευρύνσεις των μέτρων που έχουμε λάβει. Έχουμε στη 
διάθεση μας, κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας «πυρομαχικά», τα 
οποία ρίχνουμε στη μάχη, όταν και όπου χρειάζεται.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
- Ποιες αποδοχές δηλώνουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» οι επιχειρήσεις - εργοδότες   

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑβΟΛΗΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
- Στόχος είναι να δοθούν συνολικά 3 δισ. ευρώ   
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Πρωτοβουλία για ταχύτερη σύνδεση ομάδων Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας στα δίκτυα ηλεκτροδότησης ανέ-
λαβε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω 
της δυνατότητας υποβολής ομαδικού αιτήματος από 
ομάδες παραγωγών. Το νέο σύστημα που θεσπίστηκε με 

το νόμο 4685/2020 που ψηφίστηκε πρόσφατα για τη δι-
ευκόλυνση των επενδύσεων σε ΑΠΕ παρουσιάστηκε χθες 
σε εκδήλωση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, στην οποία συμμετείχαν οι θεσμικοί φορείς της αγοράς 
των ΑΠΕ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στόχος είναι η διευκόλυνση της διείσδυσης ΑΠΕ στο ενερ-
γειακό σύστημα της χώρας και η αντιμετώπιση φαινομέ-
νων εξάντλησης της φέρουσας ικανότητας του δικτύου δι-
ανομής (που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ) μέσω δυνατότητας 
σύνδεσης στο σύστημα μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) και με την 
κατασκευή υποσταθμών από τους ιδιώτες παραγωγούς 
υπό προϋποθέσεις και λαμβάνοντας υπόψη την ορθολο-
γική ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδομών του συστήμα-
τος και του δικτύου. 
Στην κοινή τους παρουσίαση, οι διευθύνοντες σύμβουλοι 
του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, Μάνος Μανουσάκης και 
Αναστάσιος Μάνος ανέλυσαν τη διαδικασία σύνδεσης, 
κατά την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα παραλαμβάνει όλα τα αι-
τήματα, θα αποφασίζει από κοινού με τον ΔΕΔΔΗΕ κατά 
περίπτωση τον βέλτιστο τρόπο/μοντέλο σύνδεσης και 
στη συνέχεια, ανάλογα με το πού θα συνδέονται οι πα-
ραγωγοί, θα ακολουθεί είτε από τον ΑΔΜΗΕ είτε από τον 
ΔΕΔΔΗΕ ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η έκδοση προ-
σφοράς όρων σύνδεσης και η κατάρτιση της σύμβασης 
σύνδεσης και της υλοποίησης των σχετικών έργων.
Κύριο μέλημα των διαχειριστών είναι η παροχή πρόσβα-

σης στα δίκτυα με τον βέλτιστο τεχνικο-οικονομικό τρόπο, 
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των παραγωγών και 
ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίη-
ση και ασφάλεια των δικτύων.
Σημειώνεται πως το νέο σύστημα «ομαδοποίησης» των 
αιτημάτων έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται στην πρά-
ξη, μετά την ψήφιση του περιβαλλοντικού νόμου καθώς 
έχουν ήδη υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ 6 αιτήματα που αφο-
ρούν 293 σταθμούς ΑΠΕ συνολικής ισχύος 191 MW και 
στον ΔΕΔΔΗΕ ένα αίτημα για 120 σταθμούς (στην περιοχή 
της Αιτωλοακαρνανίας), συνολικής ισχύος 96 MW. 
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμος 
Θωμάς δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζω τις πρωτοβουλί-
ες που έχουν αναλάβει ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για να διευ-
κολύνουν και να επιταχύνουν την σύνδεση των μικρών 
παραγωγών ΑΠΕ στα δίκτυα, όπως τη δημιουργία one 
stop shop στον ΑΔΜΗΕ καθώς και την αναβάθμιση των 
εσωτερικών διαδικασιών και των δυο διαχειριστών με 
στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πα-
ραγωγών. Είναι πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές, οι οποί-
ες σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες της ομάδας εργασί-
ας του ΥΠΕΝ που δουλεύει εντατικά για την απλοποίηση 
της άδειας εγκατάστασης των σταθμών ΑΠΕ συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την 
Ενέργεια και το Κλίμα και την ταχεία αύξηση του ποσο-
στού των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας».

Διεθνή διαγωνισμό για την ασφαλτόστρωση 100 δρό-
μων της πόλης με ιδιαίτερα επιβαρυμένο κυκλοφοριακό 
φόρτο, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης λόγω επι-
κινδυνότητας, προκηρύσσει ο δήμος Θεσσαλονίκης, όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Μεταξύ των οδών που κατά προτεραιότητα θα γίνουν οι 
εργασίες, με προϋπολογισμό περίπου 2,5 εκατ. ευρώ και 
στόχο την ασφάλεια των οδηγών, είναι η Αγ. Δημητρίου, 
η Αγ. Σοφίας, η Ανατ. Θράκης, η Βασ. Ηρακλείου, η Δελ-
φών, η Θ. Σοφούλη και η Λ. Νίκης.
   «Θα δώσουμε βάρος σε όλο το οδικό δίκτυο και ιδιαίτερα 
στα τμήματα που παρουσιάζουν επικινδυνότητα. Υπολο-
γίζουμε, μέσω του διαγωνισμού, να πραγματοποιηθούν 
επεμβάσεις σε τουλάχιστον 100 δρόμους. Σε πρώτη φάση, 
η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων έχει με-
λετήσει και έχει επιλέξει 30 οδούς. Μέσα στον Σεπτέμβριο 
θα ολοκληρωθούν οι μελέτες, μετά από προτάσεις και των 
δημοτικών κοινοτήτων, για τους υπόλοιπους δρόμους 

που θα γίνουν οι εργασίες», δήλωσε στον ραδιοφωνικό 
σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM» ο συνερ-
γάτης του δημάρχου Θεσσαλονίκης και ειδικός σύμβουλος 
σε θέματα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δημήτρης Μήτρου.
   Πιο αναλυτικά, οι πρώτοι 30 δρόμοι που επελέγησαν για 
συντήρηση είναι οι εξής: Αγίου Δημητρίου (τμηματικά), 
Αγίας Σοφίας (από Εγνατία έως Αγ.Δημητρίου), Αετορ-
ράχης (από Λ.Στρατού έως Περδίκα), Ανατολικής Θράκης, 
Ανδρεοπούλου, Βάρκα, Βασιλέως Ηρακλείου (από Αρι-
στοτέλους έως Κ.Ντηλ), Κ.Βόγα (από 25ης Μαρτίου έως 
Λασκαράτου), Συντ.Δαβάκη, Δελφών (από 25ης Μαρτίου 
έως Π.Συνδίκα και από Βασ.Ολγας έως Μερκουρίου), 
Κανάρη (από Παπάφη έως Παπαναστασίου), Καραολή 
& Δημητρίου (από Εγνατία έως Πλατεία Αντιγονιδών), 
Αδ.Κοραή, Λεωφόρος Νίκης (τμηματικά), Μαν.Ανδρόνι-
κου, Ορμυλίας, Π.Συνδίκα (από Βασ.Ολγας έως Δελφών), 
Πλούτωνος (από Γ.Παπανδρέου έως Βασ.Ολγας), Θ..Σο-
φούλη, Σπανδωνίδη, Τζιτζικώστα, Καθ.Τραιγανού, Δημ.

Τσίρου, Φωτάκου, Λάρνακος, Σελίτσης, Αναγνωσταρά, 
Γαμβέττα, Πολυβίου Ιστορικού (τμηματικά) και Πρωτο-
γένους (τμηματικά). 
   «Αντιμετωπίζουμε κατά προτεραιότητα τα σημεία που 
θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνα, που έχουν ρηγματώσεις, 
γιατί είναι θέμα ασφάλειας των οδηγών. Το οδικό δίκτυο 
της πόλης δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και πρέπει 
από κάπου να ξεκινήσουμε», πρόσθεσε ο κ. Μήτρου.
   Οι όροι του διεθνούς διαγωνισμού έχουν ήδη εγκριθεί 
από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης 
και υπολογίζεται πως οι εργασίες ασφαλτόστρωσης για 
τους συγκεκριμένους 100 δρόμους θα ξεκινήσουν από 
τις αρχές του 2021. Το επόμενο διάστημα αναμένεται και 
νέος διαγωνισμός, όπως αναφέρεται από τη διοίκηση, για 
επεμβάσεις σε όλες τις γειτονιές της πόλης. 

ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΑ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 100 ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
Προκηρύσσει ο κεντρικός δήμος
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«Δεν ξεπουλάμε τίποτα, αναπτύσσουμε τις δυνατότητες 
του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης προς όφελος της 
τοπικής οικονομίας, της εθνικής οικονομίας, της τοπικής 
απασχόλησης... Μιλάμε ουσιαστικά για παραχώρηση, για 
ενοίκιο του λιμανιού στην Αλεξανδρούπολη. Το λιμάνι θα 
αξιοποιηθεί, το Δημόσιο θα παραμείνει μέτοχος, όμως 
θα προβλέπονται συγκεκριμένες επενδύσεις. Η διάρκεια 
της σύμβασης βέβαια θα είναι τέτοια που θα επιτρέπει 
στον επενδυτή να μπορεί σε ένα μακροπρόθεσμο χρόνο 
να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και είναι κατανοητό 
ότι πρώτα ωφελείται η τοπική οικονομία, η κοινωνία, 
η τοπική απασχόληση». Τα παραπάνω δήλωσε –όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ- ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης που είχε χθες το πρωί με τον μητροπολίτη 
Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, 
κ. Άνθιμο. 
Ο κ. Πλακιωτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Αλεξαν-
δρούπολη, επανέλαβε την ιδιαίτερη γεωπολιτική και γε-
ωστρατηγική αξία του λιμένα σε μία «ευαίσθητη», όπως 
χαρακτηριστικά είπε, περιοχή, αυτή του Έβρου και της 
Αλεξανδρούπολης, «η οποία αξίζει τη σταθερή φροντίδα 
μας και είναι στις προτεραιότητές μας». 
Σε ό,τι αφορά την έμπρακτη απόδειξη στήριξης του 
υπουργείου Ναυτιλίας, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε 
στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις και στην ενίσχυση των οργα-
νικών θέσεων του Λιμενικού Σώματος, κάνοντας ιδιαίτερη 
μνεία στα έργα τα οποία «πραγματοποιούνται στους λιμέ-
νες μετά από 30 και πλέον χρόνια -για πρώτη φορά-» και 

κυρίως «στη δρομολόγηση του πολύ μεγάλου έργου της 
αναβάθμισης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης». 
Ο υπουργός αναγνώρισε την ιδιαίτερη ευαισθησία που 
επιδεικνύει ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως για την 
περιοχή, κάνοντας αναφορά στο ρόλο του για την επίλυση 
των προβλημάτων που είχαν προκύψει τον περσινό Αύ-
γουστο στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αλεξανδρούπολης 
με τη Σαμοθράκη. «Έχουμε πλέον διασφαλίσει την ομαλή 
ακτοπλοϊκή σύνδεση και την επεκτείναμε έως τη Λήμνο. 
Αφουγκραστήκαμε από νωρίς τα προβλήματα, αυξήσα-

με το κονδύλι των άγονων γραμμών κατά 45%, από τα 
90 στα 130 εκατομμύρια ευρώ και αυτό μας επέτρεψε να 
δρομολογήσουμε και καλύτερης ποιότητας πλοία, αλλά 
και πολύ περισσότερες συνδέσεις για πρώτη φορά». Ο κ. 
Πλακιωτάκης διαβεβαίωσε ότι το έργο του υπουργείου 
και της κυβέρνησης δεν σταματά εδώ αλλά «έχουμε πολ-
λά ακόμη να κάνουμε και να δρομολογήσουμε και άλλες 
σημαντικές πρωτοβουλίες, με αναμόρφωση ακτοπλοϊκού 
δικτύου, διότι οι προκλήσεις είναι μπροστά μας», όπως 

σημείωσε χαρακτηριστικά. 
Απέδωσε την αποτελεσματικότητα και τον σύντομο χρόνο 
υλοποίησης αποφάσεων και έργων του υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο γεγονός ότι «γνωρί-
ζουμε πάρα πολύ καλά τι θέλουμε να κάνουμε και πού 
θέλουμε να φτάσουμε και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ 
στην υλοποίηση των στόχων μας. Ειδικά με το λιμάνι, ήξε-
ρα από την αρχή τι θέλω να κάνω, γι’ αυτό και βλέπετε ότι 
ουσιαστικά οι προτάσεις μας υλοποιούνται μέσα σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα. Λύσαμε πρόβλημα 30 και 
πλέον χρόνων. Προβλήματα απαλλοτριώσεων, θέματα 
ιδιοκτησιακά του ΟΣΕ που επιλύθηκαν μέσα σε λίγους μή-
νες. Για πρώτη φορά το υπουργείο προχωρά σε απαλλο-
τριώσεις με την πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα κ. 
Κυριαζόπουλου. Όλα αυτά επιταχύνουν τις εξελίξεις», δή-
λωσε ο κ. Πλακιωτάκης, συμπληρώνοντας ότι η σημερινή 
εικόνα «είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και του υπουργού 
οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, και του υπουργού Μετα-
φορών και Υποδομών, Κ. Αχ. Καραμανλή, ένα συνολικό 
σχέδιο, υπό την εποπτεία σαφώς του πρωθυπουργού».
Σημειώνεται ότι τον υπ. Ναυτιλίας συνόδευε ο γγ του 
υπουργείου κ. Κυριαζόπουλος και ο πρόεδρος του ΟΛΑ, 
Κώστας Χατζημιχαήλ, ο οποίος διευκρίνισε πως «σε καμία 
περίπτωση δεν πρόκειται να υστερήσει της προσοχής και 
του ενδιαφέροντός μας ούτε το λιμάνι της Καμαριώτισσας 
στη Σαμοθράκη, ούτε τα δύο αλιευτικά καταφύγια των 
Θέρμων Σαμοθράκης και της Μάκρης Αλεξανδρούπολης».

Tη δημιουργία και προσφορά καινοτόμων και φιλικών 
προς το περιβάλλον προϊόντων που υποστηρίζουν τις 
μετακινήσεις με μηδενικές εκπομπές ρύπων, παρέχοντας 
τη δυνατότητα απόκτησης ή χρήσης ηλεκτροκίνητου 
οχήματος με leasing (ëv-lease) ανακοίνωσε, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ, η Πειραιώς Leasing, θυγατρική της Τράπεζας 
Πειραιώς.
 Με τον τρόπο αυτό, η Πειραιώς Leasing, με μερίδιο 
αγοράς που προσεγγίζει το 40%, συμβάλλει ενεργά στη 
διεύρυνση της ηλεκτροκίνησης στις οδικές μεταφορές, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μετάβασης σε μια 
βιώσιμη οικονομία χαμηλών ρύπων. 
 Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην στρατηγική του 
Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για την προσαρμογή 
της επιχειρηματικής και κοινωνικής της λειτουργίας στις 
ανάγκες μετασχηματισμού της οικονομίας με βάση τις 
παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που έχει συνδι-

αμορφώσει στο πλαίσιο του UNEP FI και έχει υπογράψει 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Χρήστος Μεγά-
λου.
Το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ηλεκτροκί-
νησης, σε συνδυασμό με τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων 
της Συμφωνίας του Παρισιού για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, αλλά και στον στόχο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050, όπως 
περιγράφεται στο Green Deal του 2019.
 Το ëv-lease δίνει τη δυνατότητα χρηματοδοτικής ή λει-
τουργικής μίσθωσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (επι-
βατηγών ΙΧ αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών 
φορτηγών) ως εξής:
 • Χρηματοδοτική Μίσθωση: O πελάτης θα έχει την δυ-
νατότητα να συνάψει σύμβαση για 3, 4 ή 5 έτη, κατά την 
διάρκεια της οποίας θα καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα για 

το κόστος απόκτησης του οχήματος. Στην λήξη ο πελάτης 
αποκτά την κυριότητα έναντι χαμηλού τιμήματος εξαγο-
ράς.
• Λειτουργική Μίσθωση: Ο πελάτης θα συνάπτει σύμβα-
ση, η οποία θα του δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει τη 
χρήση του οχήματος για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα 
(3-5 χρόνια), πληρώνοντας σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, 
το οποίο θα περιλαμβάνει και πακέτο υπηρεσιών (π.χ. 
ασφάλιση, συντήρηση κτλ.). Κατά την λήξη της μισθωτι-
κής περιόδου ο πελάτης, είτε θα επιστρέφει το όχημα στην 
Πειραιώς Leasing, είτε θα παρατείνει τη διάρκεια της μί-
σθωσης, είτε θα το εξαγοράζει έναντι προσυμφωνημένου 
τιμήματος. 

Γ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: «ΔΕΝ ΞΕΠΟΥΛΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ»
Αναπτύσσουμε τις δυνατότητες του λιμανιού της πόλης»   

 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ leASING ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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«Η κυβέρνηση στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 
δέσμες μέτρων που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα 
και θωρακίζουν τις θέσεις εργασίας. Ο ιστορικός Εμπο-
ρικός Σύλλογος της Αθήνας που στην συντριπτική του 
πλειονότητα απαρτίζεται από ΜμΕ είναι ισχυρός εταίρος. 
Θα συνεχίσουμε την μεταξύ μας άμεση συνεργασία για να 
αντιμετωπίσουμε θέματα που απασχολούν το εμπόριο». 
 Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Νίκος Παπαθανάσης, στην πρώτη συνεδρίαση του νέου 
διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αθη-
νών, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του συλλόγου, κατά 
τη διάρκεια του συμβουλίου, προτεραιότητα δόθηκε 
στην ασύμμετρη απειλή που αντιμετωπίζει η αγορά από 
τον αντίκτυπο του φαινομένου του κορωνοϊού και τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα για να κρατηθούν 
ζωντανές οι επιχειρήσεις και να μην χαθούν άλλες θέσεις 
εργασίας.

 Στο Δ.Σ. αναφέρθηκε ότι τα καταλυτικά θέματα για τη 
βιωσιμότητα των εμπορικών επιχειρήσεων στο επόμενο 
κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι οι εξής:
 * Ενίσχυση Ρευστότητας - Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
  - Δημιουργία νέου, βελτιωμένου Προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ
  - Μικροπιστώσεις  - Επιστρεπτέα προκαταβολή 3  - ΕΣΠΑ 
- Επιταγές
* Ενοίκια
 - Μείωση Ενοικίων 40% έως το τέλος του έτους.- Κοινή 
πρόταση Ε.Σ.Α - ΠΟΜΙΔΑ
* Θέματα Εμπορικών καταστημάτων τουριστικού ενδια-
φέροντος
* Θέματα λειτουργία της αγοράς
 - Κατάργηση του παρωχημένου θεσμού των Ενδιάμεσων 
Εκπτώσεων - Καθεστώς Προσφορών - Θέματα Υπαίθριου 
εμπορίου  - Παράνομο Εμπόριο
* Φορολογικά μέτρα
- Μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 24% στο 

20%   Πάγια μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%    
- Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.   - Επαναρύθμιση 
οφειλών σε 120 δόσεις. 
 Ο πρόεδρος Σταύρος Καφούνης, δήλωσε:
 «Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει δράση ίσως στη δυσκολότερη 
περίοδο που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της χώρας 
στη μεταπολεμική ιστορία του.
 Η πραγματικότητα αυτή, δημιουργεί την υποχρέωση 
στον Εμπορικό Σύλλογο να συνεχίσει με τον σοβαρό και 
τεκμηριωμένο λόγο του, να καταθέτει προτάσεις που εκ-
φράζουν το σύνολο του εμπορικού κόσμου και να διεκδι-
κεί λύσεις που θα κρατήσουν την επιχειρηματικότητα της 
χώρας όρθια.
Απαιτούνται άμεσα γενναίες παρεμβάσεις, ώστε όπως 
στην υγειονομική κρίση βγήκαμε νικητές, το ίδιο να επιτύ-
χουμε και στην οικονομική κρίση, γιατί πρέπει να μπούμε 
στο 2021 με ελπίδα και αισιοδοξία».

Η Intrasoft International ανέλαβε –αναφέρει το ΑΠΕ- την 
υλοποίηση έργου για λογαριασμό των τελωνειακών αρχών 
της Δανίας, υπό την αιγίδα του υπουργείου Φορολογίας 
της Δανίας, που αφορά στην παράδοση, συντήρηση και 
λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης τε-
λωνειακών διαδικασιών.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, βασιζόμενη στην πα-
γκόσμια και πολυετή εμπειρία της στον τομέα των Εθνικών 
τελωνειακών συστημάτων, η Intrasoft ανέπτυξε την νέα οι-
κογένεια εξειδικευμένων προϊόντων της στον τομέα αυτόν, 
με την διακριτική ονομασία Intrasoft ERMIS. Η Intrasoft, 
μαζί με την συνεργάτη της NetCompany, θα αξιοποιήσουν 
την μοντέρνα και ανοιχτή αρχιτεκτονική του ERMIS για να 
υλοποιήσουν όλες τις υπάρχουσες και νέες διαδικασίες δι-

αχείρισης ψηφιακών τελωνείων, ξεκινώντας από την υλο-
ποίηση των διαδικασιών τελωνειακών εισαγωγών. Το έργο 
αποτελεί την απαρχή του εκσυγχρονισμού των Τελωνεια-
κών Αρχών της Δανίας, σύμφωνα με τον νέο Τελωνειακό 
Κώδικα (UCC) της ΕΕ.
Ο Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrasoft 
International, δήλωσε: «Τα τελευταία είκοσι και πλέον 
χρόνια, η Intrasoft αναπτύσσει πληροφοριακά συστήματα 
τελωνείων σε ολόκληρο τον κόσμο. Με ιδιαίτερη υπερηφά-
νεια, υποδεχόμαστε τη Δανία στην ομάδα δημόσιων αρχών 
οι οποίες μας εμπιστεύονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
των υπηρεσιών τους. Ως κράτος μέλος της ΕΕ, η Δανία 
εφαρμόζει τους κανόνες και τις οδηγίες της ΕΕ, το οποίο 
πρακτικά σημαίνει ότι τα τελωνειακά συστήματα οφείλουν 

να τηρούν ένα σύνολο κανονισμών με ισχύ σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Ο ρόλος της Intrasoft υπήρξε καθοριστικός στην 
καθοδήγηση πολλών κρατών, μέσω αυτής της διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Ολλανδίας, ενώ έχει συμβάλει σε πανευρωπαϊκή κλίμακα 
για την εναρμόνιση των συστημάτων όλων των κρατών 
μελών της ΕΕ, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φο-
ρολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής (DG TAXUD). Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε και με 
το Υπουργείο Φορολογίας της Δανίας, ιδιαίτερα καθώς θα 
είναι πάνω στο νέο προϊόν μας ERMIS».

Το θετικό αντίκτυπο που θα έχει το προς ψήφιση νομο-
σχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστι-
κότητας της χώρας, ειδικότερα στους τομείς της έρευνας 
και την καινοτομίας, ανέδειξε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βουλευτής Κο-
ρινθίας Χρίστος Δήμας κατά την ομιλία του στο διοικητικό 
συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Αθηνών. 
Ο υφυπουργός, αρμόδιος για την Έρευνα, την Καινοτομία 
και την Τεχνολογία, ανέλυσε τις νομοθετικές ρυθμίσεις 
προς όφελος του ελληνικού οικοσυστήματος Καινοτομίας, 
δίνοντας έμφαση:

* Στο μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων - Elevate Greece 
-, που θα αποτελέσει την πύλη εισόδου στο οικοσύστημα 
των νεοφυών επιχειρήσεων.
* Την αύξηση (υπερ-τριπλασιασμός) του ποσοστού υπε-
ρέκπτωσης δαπανών για τις επιχειρήσεις που επενδύουν 
σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), από το 30% που ήταν 
μέχρι σήμερα, στο 100%.
* Την προώθηση φορολογικών κινήτρων προς φυσικά 
πρόσωπα-επενδυτές αγγέλους με έκπτωση 50% της επέν-
δυσης από το φορολογητέο εισόδημα για επενδύσεις στις 
νεοφυείς επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών 
Επιχειρήσεων (Elevate Greece).
Ο κ. Χρίστος Δήμας ολοκλήρωσε την εισήγησή του δη-

λώνοντας πως «στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε με 
τον καλύτερο τρόπο το πολύ σημαντικό επιστημονικό - 
ερευνητικό προσωπικό που διαθέτουμε, παρέχοντας τους 
σημαντικά κίνητρα προκειμένου να μείνουν στην Ελλάδα, 
ώστε αξιοποιώντας την γνώση και το ταλέντο τους να 
δημιουργηθεί προτιθέμενη αξία προς όφελος της ελλη-
νικής οικονομίας. Η χώρα πλέον διαθέτει ολοκληρωμένο 
στρατηγικό σχέδιο για την ενίσχυση της έρευνας και της 
καινοτομίας και κύρια επιδίωξή μας είναι να εφοδιάσουμε 
με τα κατάλληλα εργαλεία το εγχώριο οικοσύστημα και-
νοτομίας προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικότερο σε 
σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή». 

Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ: Η ΚΥβΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Με δέσμες μέτρων που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και θωρακίζουν τις θέσεις εργασίας   

ΝΕΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η INtrASoFt INterNAtIoNAl   

ΧΡ. ΔΗΜΑΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
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Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία του 
COVID 19 στο εργασιακό μοντέλο, που εφαρμόζουν 7 στις 10 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά 
(ποσοστό 75%), αναφέρει δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι 
επιπτώσεις αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, την εξ αποστάσε-
ως εργασία, την οποία το 65% των εταιρειών υιοθέτησε για 
πάνω από το 80% των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια του 
lockdown.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την έρευνα της 
εταιρείας Στρατηγικών Λύσεων Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού People for Business, με θέμα «Μετά την Πανδημία: 
Νέα Εποχή, Νέο Μοντέλο Εργασίας», που πραγματοποιήθηκε 
το χρονικό διάστημα από τις 26 Ιουνίου 2020 έως τις 7 Ιουλίου 
2020 και στην οποία συμμετείχαν 252 CEOs και ανώτατα διοι-
κητικά στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα (ξένες πολυεθνικές 48%, ελληνικές 47%) από τρεις 
κλάδους της οικονομίας:
- Παροχή υπηρεσιών (48,72%)
- Παραγωγή/Μεταποίηση (20,61%)
- Εμπορία (30,77%)
με μέσο όρο αριθμού εργαζομένων τους 180.
Στόχος της έρευνας είναι να αποτυπώσει τα νέα δεδομένα που 
προέκυψαν στην αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις, μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας και να δώσει απαντήσεις σε ερωτή-
ματα, όπως:
- Το νέο μοντέλο εργασίας που καθιέρωσε η εξ αποστάσεως 
εργασία, ήρθε, για να μείνει;
- Ποιες είναι οι κατάλληλες δεξιότητες που πρέπει να διαθέ-
τουν οι εργαζόμενοι, για να αντεπεξέλθουν στο νέο ψηφιακό 
περιβάλλον;
- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νέου ψηφιακού ηγέτη;
 
Μοντέλο εργασίας
Το εργασιακό μοντέλο, που εφαρμόζουν 7 στις 10 εταιρείες, 
που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, επηρεάστηκε 
σημαντικά από την πανδημία.
Μικρότερες ήταν οι επιπτώσεις για το 22% των επιχειρήσεων, 
ενώ για το 3% δεν υπήρξε καμία αλλαγή. Το μεγαλύτερο πο-
σοστό των εταιρειών, αν και οι περισσότερες από αυτές δεν 
ήταν προετοιμασμένες, υιοθέτησαν άμεσα το μοντέλο της εξ 
αποστάσεως εργασίας, κατά τη διάρκεια του lockdown.
Ειδικότερα:
- Το 65% των εταιρειών εφάρμοσε την τηλεργασία για πάνω 
από το 80% των εργαζομένων.
- Το 14% των εταιρειών εφάρμοσε την τηλεργασία για το 50-
80% των εργαζομένων.
- Το 11% των εταιρειών εφάρμοσε την τηλεργασία για το 20-
40% των εργαζομένων.
- Το 10% των εταιρειών εφάρμοσε την τηλεργασία για λιγότε-

ρο από το 20% των εργαζομένων.
Αμέσως μετά την άρση του lockdown, η εικόνα, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της έρευνας της PfB, φαίνεται να έχει 
αλλάξει, χωρίς, όμως, να θυμίζει σε τίποτα την προ-covid-19 
εποχή.
Συγκεκριμένα:
- 4 στις 10 επιχειρήσεις διατήρησαν την εξ αποστάσεως εργα-
σία για το 20% των εργαζομένων τους.
- 3 στις 10 επιχειρήσεις διατήρησαν την εξ αποστάσεως εργα-
σία για το 50-80% των εργαζομένων τους.
- 1 στις 10 επιχειρήσεις διατήρησαν την εξ αποστάσεως εργα-
σία για το 60-80% των εργαζομένων τους.
- 1 στις 10 επιχειρήσεις διατήρησαν την εξ αποστάσεως εργα-
σία για πάνω από το 80% των εργαζομένων τους.
Παράλληλα, περισσότερες από τις μισές εταιρείες - 6 στις 10 - 
δήλωσαν ότι στη μετά covid-19 εποχή και, με αφορμή το νέο 
μοντέλο της εξ αποστάσεως εργασίας, θα αναπροσαρμόσουν 
τα συστήματα μέτρησης απόδοσης των εργαζομένων τους, 
με ιδιαίτερη έμφαση σε Key Performance Indicators.
«Η 4η βιομηχανική επανάσταση έγινε πραγματικότητα πιο 
γρήγορα από όσο είχαμε φανταστεί. Η πανδημία μας ανάγκα-
σε να υιοθετήσουμε νέα μοντέλα εργασίας πολύ πιο γρήγορα 
- μοντέλα που λειτουργούν, αλλά στο κατάλληλο πλαίσιο. 
Βασική προϋπόθεση είναι το ξεκάθαρο πλαίσιο απόδοσης, 
ώστε και οι δύο πλευρές - εργοδότης και εργαζόμενοι - να 
γνωρίζουν ξεκάθαρα τι περιμένουν και πότε, ώστε να αμεί-
βεται το αποτέλεσμα και όχι η προσπάθεια. Ανάγκη που έχει 
μεγαλύτερη αξία τώρα από ποτέ, που η εργασία με φυσική 
παρουσία δεν είναι δεδομένη», επισημαίνει η Έλενα Κατσίνα, 
Director People & Culture της People for Business.
 
Νέες δεξιότητες
Η πανδημία, όμως, φαίνεται να επηρεάζει και το οργανωτικό 
μοντέλο λειτουργίας των εταιρειών, καθώς το 60% σκέφτεται 
να προχωρήσει σε αλλαγές. Την ίδια στιγμή, στο νέο ψηφιακό 
περιβάλλον, που διαμορφώνεται, με την αύξηση της χρήσης 
της τεχνολογίας, προκύπτουν και μία σειρά από νέες δεξιότη-
τες για τους εργαζόμενους.
Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι:
- η ικανότητα εργασίας χωρίς επίβλεψη (67,16%)
- ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα (49,25%)
- η συνεργασία (47,7%)
- η επικοινωνία, (38,81%)
- η διαχείριση πληροφορίας (28,36%)
Ως προς τις ανάγκες σε νέες προσλήψεις:
- Το 53,73% των εταιρειών δηλώνει ότι δεν θα προκύψουν 
νέες θέσεις εργασίας το επόμενο διάστημα
- Το 20,9% των εταιρειών έχει αποφασίσει να εστιάσει σε νέες 
προσλήψεις

- Το 35,82% των εταιρειών έχει αποφασίσει να εστιάσει σε 
εσωτερικές μετακινήσεις
- Το 19,4% των εταιρειών έχει αποφασίσει να εστιάσει σε αντι-
καταστάσεις
- Το 14,93% των εταιρειών θα προβεί σε μειώσεις προσωπι-
κού.
Για όσες, όμως, εταιρείες προβούν σε νέες προσλήψεις, οι το-
μείς στους οποίους θα προκύψουν ανάγκες φαίνεται να είναι:
- Εμπορική διεύθυνση (16,42%)
- Ανώτερη διοίκηση (12%)
- Διεύθυνση παραγωγής (10,45%)
 
Ηγεσία
Η νέα κανονικότητα στην αγορά εργασίας, όπως ήταν αναμε-
νόμενο, έχει διαμορφώσει νέα μορφή ηγεσίας.
Ο ηγέτης της ψηφιακής εποχής είναι απαραίτητο να διαθέτει 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- Διαχείριση αλλαγών (57,14%)
- Ενσυναίσθηση (49,21%)
- Στρατηγική σκέψη (42,86%)
- Ψηφιακές δεξιότητες (39,68%)
- Αντοχή (Resilience) (36,51%)
- Λήψη αποφάσεων και διαχείριση κρίσεων (28,57%)
- Καινοτομία και δημιουργικότητα (26,98%)
Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι το 54%  των εταιρειών έχει 
ξεκινήσει να προετοιμάζει την επόμενη γενιά ηγετών, σε αντί-
θεση με το 28,5% που δεν έχει ακόμα κάνει κάποια ενέργεια 
προς την κατεύθυνση αυτή.
Τέλος, τα εργαλεία που αξιοποιούν οι εταιρείες για την προε-
τοιμασία της επόμενης γενιάς ηγετών είναι:
- Ευέλικτο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης (30,16%)
- Δομημένο πλάνο διαδοχής (23,81%)
- Κέντρα ανάπτυξης δεξιοτήτων (20,63%)
«Στην εποχή της τεχνολογίας και των έξυπνων μηχανών, η 
ανθρώπινη προσέγγιση είναι η σημαντικότερη δεξιότητα ηγε-
σίας. Ο ηγέτης με το ανθρώπινο πρόσωπο, με δυνατά σημεία 
και αποφασιστικότητα, αλλά και με αδυναμίες, ο ηγέτης που 
εμπιστεύεται τους ειδικούς και αναζητά την κατάλληλη βοή-
θεια, ο ηγέτης που εμπνέει, αλλά και κατανοεί, είναι ο ηγέτης 
που κερδίζει την επόμενη ημέρα. Στη νέα εποχή, η ηγεσία δεν 
είναι ταυτόσημη της εξουσίας, αλλά της ικανότητας να αντι-
λαμβάνομαι γρήγορα τι συμβαίνει, τι αλλάζει  - να λειτουργώ 
με ενσυναίσθηση και να έχω αντοχή, ώστε να αποφασίζω 
με λογική», ανέφερε η Ρεβέκκα Πιτσίκα, CEO της People for 
Business.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ loCkdoWN, ΟΙ 4 ΣΤΙΣ 10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Για το 20% των εργαζομένων, σύμφωνα με έρευνα της People for Business   
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Καταγραφή των προβλημάτων που υπάρχουν στα σχο-
λικά συγκροτήματα της Αττικής και επιτάχυνση των δια-
δικασιών ωρίμανσης των μελετών για τη δρομολόγηση 
νέων κτηρίων, ζήτησε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης από τη διοίκηση της ΑΕ των Κτιριακών Υποδομών 
(ΚτΥπ Α.Ε) σε τους συνάντηση στα γραφεία της Περιφέρει-
ας, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος, ο διευθύ-
νων σύμβουλος και ο γενικός διευθυντής της ΚτΥπ Α.Ε κ.κ. 
Τ. Κατσίπος, Θ. Γιάνναρης και Θ. Κυριαζόπουλος, καθώς, 
επίσης, και ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Δ. Δρόσης, ο οποίος ενημέρωσε για την υπό 
έκδοση πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής που αφορά 
σε προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των σχολικών κτιρίων, αρμοδιότητας της ΚτΥπ.

   Κατά τη συζήτηση, έγινε ενημέρωση για την πορεία των 
υπό εξέλιξη 22 έργων κατασκευής/επέκτασης σχολικών 
μονάδων, συνολικού προϋπολογισμού 62 εκατ. ευρώ 
που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής. Ο κ. Πατού-
λης ζήτησε από τους συνομιλητές του να δοθεί προτεραι-
ότητα στα έργα με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις 
ελλείψεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε σε ζητήματα σχετικά 
με τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων σχολικών κτιρί-
ων καθώς μεγάλο μέρος τους είναι γηρασμένο και χρήζει 
ειδικής μέριμνας.
   Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τα μέλη της διοίκησης να 
προχωρήσουν άμεσα στην εκπόνηση μελέτης, όπου θα 
χαρτογραφούνται οι ελλείψεις των σχολείων, με στόχο να 
υπάρχει εμπεριστατωμένη εικόνα και να διερευνηθούν βι-
ώσιμες λύσεις. «Η αποτελεσματική θωράκιση των σχολι-

κών κτιρίων της Αττικής, προκειμένου να είναι απολύτως 
ασφαλή για τα παιδιά μας, είναι ζήτημα ύψιστης προτε-
ραιότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Πατούλης. 

Περισσότερες από 1.800 νέες θέσεις εργασίας έχουν 
δημιουργήσει από το 2012 οι 31 νικητές των βραβείων 
Envolve (πρώην Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας), 
όπως ανακοινώθηκε στη φετινή διαδικτυακή απονομή 
των βραβείων, με τη συνολική αποτίμηση των επιχειρή-
σεων αυτών να ξεπερνά σήμερα σε αξία τα 300.000.000 
ευρώ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Οι φετινοί νικητές του διαγωνισμού είναι οι Collaborate 
Healthcare, Finclude, MOJOOLS και Rodi Pharmaceuticals, 
και δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της 
οικονομίας όπως Τεχνολογίες Υγείας, Χρηματοπιστωτικές 
Υπηρεσίες, Μόδα και Φαρμακευτικά Προϊόντα. Το Envolve 
Award Greece θεσμοθετήθηκε το 2012 από το Libra Group 
για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας. 
Οι 4 νικητές του διαγωνισμού, θα λάβουν άτοκη χρηματο-
δότηση, καθοδήγηση, καθώς και υπηρεσίες επιχειρηματι-
κής υποστήριξης από το δίκτυο συνεργατών του Envolve. 
Οι νικητές επιλέχθηκαν από την κριτική επιτροπή ανάμεσα 
από 10 επιχειρηματικές προτάσεις που είχαν επικρατήσει 
στα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μόνο οι φιναλίστ και οι 
ομιλητές, λόγω Covid-19, ενώ εφαρμόστηκαν όλες οι 
οδηγίες των υγειονομικών πρωτοκόλλων που έχει θέσει 
ο ΕΟΔΥ. 
Η τελετή φιλοξένησε ως ομιλητές κυβερνητικούς εκπρο-
σώπους και επιχειρηματικούς ηγέτες: τον υπουργό Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, Σπυρίδων - ‘Αδωνι Γεωργιάδη, 
τον υφυπουργό Έρευνας & Τεχνολογίας, Χρίστο Δήμα, 
τον γενικό γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδα Χριστόπουλο, τον 
Chief Creative Officer της προεδρίας της κυβέρνησης, 
Στηβ Βρανάκη, την γενική διευθύντρια ΝΑ Ευρώπης της 
Google, Πέγκυ Αντωνάκου, την Ιδρύτρια του Wise Greece, 
Μελίνα Ταπραντζή, τον δημοσιογράφο και σύμβουλο 
επικοινωνίας, Φώτη Καρύδα, τον πρόεδρο του Envolve 
Entrepreneurship και επικεφαλής του Τομέα Κοινωνικής 
Ευθύνης του Ομίλου Libra στην Ελλάδα, Jimmy Αθανασό-
πουλο και τον διευθυντή του Envolve Entrepreneurship 
στην Ελλάδα, Αλέξανδρο Νούσια.
Ο Jimmy Αθανασόπουλος, πρόεδρος του Envolve 
Entrepreneurship, τόνισε ότι το Envolve Award Greece 
συνεχίζει να προσελκύει εκατοντάδες λαμπρές επιχειρη-
ματικές ιδέες, αποδεικνύοντας ότι η επιχειρηματικότητα 
παραμένει στο DNA της Ελλάδας. «Οι νικητές και οι φινα-
λίστ του πρόσφατου κύκλου αποτελούν δυνάμεις αλλαγής 
για την ελληνική οικονομία, αποδεικνύοντας συγχρόνως 
στην πράξη τις δυνατότητες που ενσωματώνει η χώρας 
μας. Οι αξιότιμοι προσκεκλημένοι ομιλητές μας, μοιρά-
στηκαν το μήνυμα της ελπίδας και της προόδου που προ-
έρχεται από την επιχειρηματικότητα και ως οργανισμός, 
είμαστε δίπλα σε κάθε άτομο και ομάδα που αναλαμβάνει 
απτές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση», είπε μεταξύ 

άλλων.
Ο Αλέξανδρος Νούσιας, διευθυντής του Envolve 
Entrepreneurship στην Ελλάδα, εξέφρασε μεταξύ άλλων 
την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση 
επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, δί-
νοντας ιδιαίτερη έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις, την 
έρευνα και τις ψηφιακές υπηρεσίες. 
Η αποστολή του Envolve βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την 
εκπαίδευση, τους πόρους και τα βραβεία. Ο μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός παρέχει εκπαίδευση για νεοφυείς 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αρχικό 
στάδιο, αξιοποιώντας παράλληλα συνεργασίες με άλλους 
οργανισμούς και εταιρείες, που αυξάνουν τη διαθεσιμότη-
τα επιχειρηματικών πόρων.
Υποστηρικτές του βραβείου στην Ελλάδα είναι οργανισμοί 
όπως η Amazon Web Services, η Antidote, η Atraktos, 
η Atradius, το Epixeiro.gr, το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., η Intracom 
Telecom, το δικηγορικό γραφείο Ιωάννης Βασαρδάνης 
& Συνεργάτες, η Jalouise PTY LTD, το δικηγορικό γρα-
φείο Λυκουρέζου, η Microsoft, η Moore, η People for 
Business, η 1 Business World, η Performance Coaching, 
η Prisma Consulting, η Reed Smith, η SAP Hellas, η V+O 
Communication, η Veltio και η White Room.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ
Με χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ, συζητήθηκε στη συνάντηση του περιφερειάρχη Αττικής με τη διοίκηση της ΚτΥπ Α.Ε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 1.800 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2012
Οι 31 νικητές των βραβείων Envolve (πρώην Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας)
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Η αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου αλλά και των 
εξαγωγών, με κινητήριο μοχλό το υγροποιημένο φυσικό 
αέριο (ΥΦΑ) που κάλυψε περίπου το 50% της ζήτησης για 
την ελληνική αγορά είναι –σύμφωνα με το ΑΠΕ- οι βασι-
κές εξελίξεις της αγοράς για το 2019 σύμφωνα με τα απο-
λογιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα 
ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΔΕΣΦΑ).

Συγκεκριμένα η εγχώρια κατανάλωση ανήλθε στα 4,9 δισ. 
κυβικά μέτρα από τα οποία τα 2,6 δισ. κυβικά μέτρα ή 
47,6% καλύφθηκαν από ΥΦΑ που εισήχθη και αεριοποιή-
θηκε στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας. Είναι ενδεικτικό 
ότι οι εισαγωγές ΥΦΑ το 2019 κατέρριψαν κάθε ρεκόρ, κα-
θώς αυξήθηκαν κατά 190% σε σύγκριση με το 2018 (ή πε-
νταπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2014). Το υπόλοιπο 53% 
της κατανάλωσης καλύφθηκε με εισαγωγές μέσω αγωγών 
από τη Βουλγαρία (2,2 δισ. κ.μ) και από την Τουρκία (0,7 
δισ. κ.μ).
«Για πρώτη φορά, με μοναδική εξαίρεση την κρίση στην 
Ουκρανία το 2009, παρατηρείται συνεχής και συστηματική 
αύξηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που εξάγονται 
στη Βουλγαρία, το οποίο καθιστά και έμπρακτα την Ελλάδα 
ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή. Η αναβάθμιση 
του ΕΣΦΑ (κατασκευή 3ης δεξαμενής ΥΦΑ, αύξηση δυνα-

μικότητας αντίστροφης ροής στο Σιδηρόκαστρο και της 
δυναμικότητας αεριοποίησης στη Ρεβυθούσα, αναβάθμιση 
του προβλήτα) μαζί με τις χαμηλές τιμές του ΥΦΑ, έδωσαν 
ώθηση στο διεθνές εμπόριο, καθώς το 2019 ποσότητες 7,7 
εκατ. MWh εξήχθησαν από το σημείο εξόδου του Σιδηροκά-
στρου προς Βουλγαρία, σε αντίθεση με το 2018 που η συ-
νολική ποσότητα ανήλθε στα 0.087 εκατ. MWh», αναφέρει 
ο ΔΕΣΦΑ.
Από πλευράς ζήτησης οι ηλεκτροπαραγωγοί κατανάλωσαν 
τις μεγαλύτερες ποσότητες, (65%), καθώς η κατανάλω-
ση φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
αυξήθηκε κατά 13% το 2019 σε σύγκριση με το 2018. 
Ακολουθούν οι οικιακοί καταναλωτές και οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (πελάτες που τροφοδοτούνται από δίκτυα δι-
ανομής) με 20%, ενώ το 15% της ζήτησης καλύφθηκε από 
τη βιομηχανία.

Την πρώτη «έξυπνη στάση» λεωφορείων, που είναι εξο-
πλισμένη με εύκαμπτα φωτοβολταϊκά πάνελ τρίτης γενιάς, 
τοποθέτησε χθες ο δήμος Νεάπολης - Συκεών μπροστά από 
το δημαρχείο Συκεών, στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Πρόκειται για την πρώτη παγκόσμια πιλοτική εφαρμογή με 
την οποία θα «συστηθεί» η «έξυπνη στάση» στους πολίτες, 
ενώ -όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- ο δήμαρ-
χος Σίμος Δανιηλίδης έχει ήδη ζητήσει από τα στελέχη της 
τεχνικής υπηρεσίας του δήμου να προχωρήσουν σε ολο-
κληρωμένη μελέτη για την αντικατάσταση των στάσεων 
λεωφορείου μέσω διαγωνισμού.
   Η εξέλιξη ήρθε μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας του 
δήμου στο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ, όπου 
ξεναγήθηκε και ενημερώθηκε για τις καινοτόμες εφαρμογές 

από τον διευθυντή του εργαστηρίου, καθηγητή Στέργιο 
Λογοθετίδη και τους ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες 
- ερευνητές και εκπροσώπους εταιρίας που συμπράττει 
στην προωθούμενη παραγωγή των εφαρμογών. Ανάλο-
γη παρουσίαση έγινε και στο πρόσφατο διεθνές συνέδριο 
Nanotexnology 2020, που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονί-
κη, παρουσία του δημάρχου.
   «Αναζητούμε και αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που απο-
σκοπεί στην ποιοτική βελτίωση της καθημερινότητας των 
συνανθρώπων μας. Έτσι, πιστεύω ότι μια μορφή συνεργα-
σίας με το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ μπορεί να 
ανοίξει νέες λεωφόρους και να αποβεί προς όφελος όλων», 
δήλωσε ο κ. Δανιηλίδης.
   Η «έξυπνη στάση» ή ενεργειακά αυτόνομη, όπως είναι η 
επίσημη ονομασία της, είναι εξοπλισμένη με εκτυπώσιμα 

οργανικά φωτοβολταϊκά τα οποία καλύπτουν τον καμπυ-
λωτό θόλο της στάσης, παράγοντας ενέργεια από το διά-
χυτο φως. Δίνεται η δυνατότητα στους δημότες - επιβάτες, 
προφυλασσόμενοι από τις UV υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, 
να φορτίζουν το κινητό τηλέφωνό τους κατά το διάστημα 
αναμονής του λεωφορείου έχοντας στη διάθεσή τους τέσ-
σερις θύρες USB.
   Κατά τις βραδινές ώρες, η στάση φωτίζεται αυτόνομα με 
φωτισμό led, ενώ παράλληλα μπορεί να τροφοδοτήσει κατ’ 
επιλογή του δήμου ρούτερ για WiFi, μετεωρολογικό σταθ-
μό, κ.ά, χάρη στη χρήση της νανοτεχνολογίας, με όλα τα 
υλικά να είναι ανακυκλώσιμα.

Την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου συνεχίζει –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ που αφορά στη 
μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος υιοθε-
τώντας πράσινες πρακτικές με άμεσο θετικό αποτύπωμα. 
Συγκεκριμένα, ο όμιλος, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, 
επενδύει στο πλέον σύγχρονο και πιστοποιημένο σύστημα 
διαβροχής των σωρών στερεών καυσίμων και πρώτων 
υλών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η προηγμένη 
αυτή τεχνολογία εγκλωβίζει τη σκόνη και προλαμβάνει 
σημαντικά τη διαφυγή της στο περιβάλλον. Αυτό επιτυγ-
χάνεται με το σχηματισμό ενός λεπτού προστατευτικού 
στρώματος στην επιφάνεια των σωρών που είναι ανθε-

κτικό και στις πιο έντονες καιρικές συνθήκες. Το εξελιγμένο 
φορητό σύστημα διαβροχής χρησιμοποιεί 100% βιοδια-
σπώμενο υλικό, απόλυτα φιλικό στο περιβάλλον και τον 
άνθρωπο. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φορά 
στην ελληνική βιομηχανία από το Εργοστάσιο Μηλακί-
ου Ευβοίας για την καταστολή της διαφυγούσας σκόνης 
στους χώρους αποθήκευσης στερεών καυσίμων και 
πρώτων υλών. Αποτελεί ωστόσο ευρωπαϊκή καλή πρα-
κτική που ήδη χρησιμοποιείται σε χώρες με υψηλό δείκτη 
περιβαλλοντικής απόδοσης όπως η Γερμανία, η Ολλανδία 
και το Βέλγιο. Επιπλέον, χάρη στον προηγμένο σχεδιασμό 
του εξοπλισμού, επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση 
χρήσης νερού, μειώνοντας ταυτόχρονα και το υδάτινο 
αποτύπωμά της εγκατάστασης.

Ο Βασίλης Καμπάνης, διευθυντής του εργοστασίου της 
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Μηλάκι, ανέφερε σχετικά ότι «υπη-
ρετώντας με συνέπεια τις αρχές της υπεύθυνης επιχει-
ρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, στον Όμιλο 
ΗΡΑΚΛΗΣ εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη 
των στόχων αειφορίας. Με κεντρικό μέλημα την προστα-
σία του περιβάλλοντος, τη συνετή χρήση των φυσικών 
πόρων και με προτεραιότητα τις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας του Αλιβερίου, επενδύουμε στην περαιτέρω 
τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού του Εργοστασί-
ου μας στο Μηλάκι. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να 
ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες προκλήσεις με υπευ-
θυνότητα, βελτιώνοντας συνεχώς το περιβαλλοντικό μας 
αποτύπωμα». 

ΔΕΣΦΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ βΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΟ 2019   

Η ΠΡΩΤΗ «ΕΞΥΠΝΗ ΣΤΑΣΗ» ΜΕ ΦΩΤΟβΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ   
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    Μια μέρα σαν όλες τις άλλες στο Ακρωτήρι της Σαντο-
ρίνης, ένας κάτοικος περπατάει στον λιθόστρωτο δρόμο 
και κατευθύνεται στο λιμάνι, όπου υπάρχει μεγάλη κινη-
τικότητα από βάρκες και εμπορικά πλοία, αναφέρει σε 
δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τότε αισθάνεται την πρώτη 
σεισμική δόνηση. Καπνοί βγαίνουν από τα βράχια, πέτρες 
μετακινούνται και η θάλασσα φουσκώνει. Είναι η στιγμή 
που το ηφαίστειο ξυπνάει και βρυχάται. Η σκηνή εκτυλίσ-
σεται σήμερα, τα γεγονότα όμως τοποθετούνται χρονικά 
στην ύστερη εποχή του Χαλκού, στο μακρινό 1613 π.Χ. 
Ένα ταξίδι στον χωροχρόνο είναι εφικτό, όσο και ρεαλι-
στικό, χάρη στην τεχνολογία τετραδιάστατης εικονικής 
πραγματικότητας ( 4D VR) και σύντομα μία πρωτότυπη 
«μηχανή του χρόνου» θα υποδεχθεί τους πρώτους μι-
κρούς και μεγάλους «ταξιδιώτες» στο Κέντρο Διάδοσης 
Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ. 
   Πρόκειται για την πλατφόρμα Βιωματικής και Διαδραστι-
κής Μάθησης που κατασκευάζεται στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Activator». Αποτελείται από μια πρωτότυπη 
μηχανική κατασκευή, η οποία θα υποστηρίζει πλήρως 
διαδραστικές εφαρμογές με χρήση τεχνολογίας Εικονικής 
Πραγματικότητας και μέσω αυτής θα εκτελούνται πολ-
λαπλά διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια στις θεματικές 
ενότητες της Τεχνολογίας, των Επιστημών και του Πολι-
τισμού.
   Μάλιστα, έπειτα από ένα εξάμηνο δοκιμαστικής λειτουρ-
γίας της στο Μουσείο ΝΟΗΣΙΣ, η πλατφόρμα θα προωθη-
θεί εμπορικά σε μουσεία, εκπαιδευτικούς και πολιτιστι-
κούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα παραδοτέα του έργου 
«Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για 
την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των 
επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής 
Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότη-
τας», που εντάχθηκε στη δράση εθνικής εμβέλειας «Ερευ-
νώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». Το έργο, προϋπολογισμού 
564.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία», με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ελλάδας.

   «Καινοτομία στην προσομοίωση»
   Στην πρωτότυπη πλατφόρμα, ο χρήστης πέρα από την 
τρισδιάστατη προβολή και τον έλεγχο της γωνίας θέασης 
που ήδη παρέχουν οι υπάρχουσες εφαρμογές Εικονικής 
Πραγματικότητας, θα έχει τη δυνατότητα για πλήρη φυσι-
κή ανάδραση μέσα από εξειδικευμένο εξοπλισμό προσο-
μοίωσης κίνησης, περιστροφής, χειρισμού και δυναμικής 
ανάδρασης, βιώνοντας κατά τον τρόπο αυτό σωματικά τις 
εμπειρίες στις οποίες συμμετέχει.
   «Η πλατφόρμα διαθέτει hardware εξοπλισμό, αισθητή-
ρες, led, φίλτρα κίνησης ώστε με τον προγραμματισμό 
του κατάλληλου λογισμικού και την υπέρυθρη σύνδεση 
με γυαλιά VR, ο χρήστης να αντιδρά στην εικόνα που βλέ-
πει και να έχει μία βιωματική εμπειρία, που θα του δίνει 
ερέθισμα να ψάξει την ιστορία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
γενικός διευθυντής του Νόησις και συντονιστής του έρ-
γου, Αθανάσιος Κοντονικολάου.
   Σχετικά με τους εταίρους του έργου ανέφερε ότι «πρόκει-
ται για μία σύμπραξη της εταιρείας «Νόησις Εμπορική Δια-
χείριση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» 
(Νόησις ΜΙΚΕ), που δραστηριοποιείται στην εμπορική 
ερευνητική δραστηριότητα και εκμετάλλευση πνευματι-
κών δικαιωμάτων, με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), που έχει 
αναλάβει να δημιουργήσει το software και την εφαρμογή 
της πλατφόρμας με τεχνολογία 4D και το Ίδρυμα Νόησις, 
το οποίο έχει αναλάβει τον ρόλο της διάχυσης της γνώσης 
και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό».
   «Παράγουμε ένα διεθνές ποιοτικό προϊόν, που θα στηρί-
ξει την προώθηση και προβολή του θέματος της αρχαίας 
ελληνικής τεχνολογίας σε διεθνείς προορισμούς. Εστιά-
ζουμε σε αυτό το κομμάτι. Η πλατφόρμα θα παραδοθεί σε 
δοκιμαστική λειτουργία χωρίς εισιτήριο τον Φεβρουάριο 
του 2021, καθώς η απαίτηση από το πρόγραμμα είναι να 
λειτουργήσει δοκιμαστικά και με ερωτηματολόγια για ένα 
εξάμηνο. Παράλληλα θα γίνουν διαγωνισμοί στο κομμάτι 
των γραφιστικών, ενώ κάθε επισκέπτης θα μπορεί να προ-
τείνει θέματα για να εμπλουτιστεί περαιτέρω το VR περιε-
χόμενο των μικρών ταινιών», πρόσθεσε ο κ. Κοντονικο-
λάου, διευκρινίζοντας πως οι ταινίες αυτές δεν ξεπερνούν 
τα 7 λεπτά, καθώς λόγω της έντονης διάδρασης μετά από 
το χρονικό διάστημα αυτό ο χρήστης αισθάνεται ναυτία. 

   Το τελικό παραδοτέο του έργου είναι στις 30 Ιουνίου 
2012 από το Ίδρυμα Νόησις και το ΕΚΕΤΑ, ενώ από τον 
Μάιο του 2021 η Νόησις ΜΙΚΕ θα ξεκινήσει την εμπορι-
κή προώθηση και αξιοποίησή της πλατφόρμας, είτε ως 
συνοδεία της έκθεσης Αρχαίας Ελληνικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας «ΙΔΕΑ», που ήδη έχει ταξιδεύσει σε Αθήνα και 
Λιουμπλιάνα κι έχει επόμενους σταθμούς την Κύπρο, τον 
Καναδά και την Αίγυπτο, είτε ως αυτόνομη διαδραστική 
έκθεση. Όλα τα σενάρια των ταινιών είναι αγγλόφωνα. 

   «Οι τρεις ταινίες»
   Η ταινία με τίτλο «Ακρωτήρι - Ο Πρώτος Πολιτισμός της 
Ευρώπης» αναφέρεται στο κοσμοπολίτικο λιμάνι, που 
ήταν από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα του Αιγαίου 
με έντονο αστικό περιβάλλον, καθώς η άριστη πολεοδομι-
κή του οργάνωση, το αποχετευτικό του δίκτυο, τα περί-
τεχνα πολυόροφα κτήρια του με τον έξοχο τοιχογραφικό 
διάκοσμο, την πλούσια επίπλωση και οικοσκευή μαρτυ-
ρούν για τη μεγάλη του ανάπτυξη. 
   Μια άλλη ταινία με τίτλο «Η Πολιορκία της Ρόδου» θα 
ταξιδεύσει τους χρήστες της πλατφόρμας στο 305-304 
π.Χ. , στο λιμάνι της Ρόδου, για να γνωρίσουν την πολι-
ορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τη 
εικονική χρήση της Ελέπολης και των πολεμικών όπλων 
που χρησιμοποιήθηκαν στην πολιορκία της Ρόδου από 
τον Δημήτριο τον Πολιορκητή. 
   Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ 
δύο πρωταγωνιστικών ρόλων: Του Δημήτριου Πολιορκη-
τή, ο οποίος με πολιορκητικό όχημα την Ελέπολη προσπα-
θεί με τον στρατό του να κατακτήσει την πόλη της Ρόδου 
και του Στρατιώτη Ροδίτη, που έχει σκοπό να αποτρέψει 
τον στρατό του Δημητρίου του Πολιορκητή να κατακτήσει 
την πόλη του. 
   Στη τρίτη ταινία, με θέμα «το Ναυάγιο των Αντικυθή-
ρων», οι χρήστες της πλατφόρμας θα γνωρίσουν τον 
Μηχανισμό των Αντικυθήρων, ένα αστρονομικό όργανο, 
τόσο περίπλοκο που συνήθως αναφέρεται ως ο πρώτος 
(αναλογικός) υπολογιστής που κατασκευάστηκε ποτέ. 
Μέσω του εικονικού περιβάλλοντος θα γνωρίσουν την 
ιστορία της ανακάλυψης του μηχανισμού και ως σφουγ-
γαράδες-δύτες θα συμμετάσχουν και θα βιώσουν την 
ανακάλυψη του ναυαγίου και του Μηχανισμού των Αντι-
κυθήρων.

ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΗΣΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ACtIVAtor»   
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Την ανανέωση της ευρωπαϊκής συμμαχίας για μαθητεία 
συνεχίζει να υποστηρίζει, παρά την πανδημία, η Nestlé. 
Συγκεκριμένα, η Nestlé, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, μέσω της 
πρωτοβουλίας Nestlé Need YOUth, διατήρησε τις προ-
σπάθειές της για την υποστήριξη της απασχολησιμότητας 
των νέων στην Ευρώπη. Όπου ήταν εφικτό, οι μαθητευό-
μενοι συνέχισαν να πηγαίνουν στον χώρο εργασίας και οι 
εκπαιδευόμενοι να εργάζονται από απόσταση. Παράλλη-
λα, η Nestlé οργάνωσε ψηφιακή εκπαίδευση για τους μα-
θητευόμενους, ώστε να τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν 

το πρόγραμμα σπουδών τους, καθώς επίσης ξεκίνησε και 
διαδικτυακή εκπαίδευση για να βοηθήσει τους νέους που 
εργάζονται σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ, ώστε να 
αποκτήσουν νέες δεξιότητες.
Όπως σημειώνει, σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία, οι 
επιπτώσεις της πανδημίας δίνουν στη Nestlé ακόμη με-
γαλύτερο λόγο για να συνεχίσει την έντονη δέσμευσή της 
για την απασχόληση των νέων στην Ευρώπη, υποστηρί-
ζοντας την ανανέωση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για 
Μαθητείες. Με την πρωτοβουλία Nestlé Need YOUth, η 

εταιρεία θέλει να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν τις 
ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες του μέλλοντος, ώστε 
να χτίσουν την κοινωνία του αύριο.
Σημειώνεται ότι το ‘‘Alliance for YOUth’’ είναι μια επιχει-
ρηματική πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Nestlé το 
2014. Μέχρι σήμερα, στο Alliance for YOUth συμμετέχουν 
περισσότερες από 300 εταιρείες στην Ευρώπη και συνολι-
κά έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 300.000 θέσεις 
εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου 
Παιδείας για την ιδιωτική εκπαίδευση μετά την ολοκλή-
ρωση της δημόσιας διαβούλευσης, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας κάνει λόγο 
για «ασφυκτικό και συγκεντρωτικό πλαίσιο λειτουργίας 
των ιδιωτικών σχολείων, αδυναμία αποτελεσματικής δι-
αχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έλλειψη ευελιξίας στα 
εβδομαδιαία ωρολόγια προγράμματα και σε πρόσθετες 
εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες, περιορισμούς 
στις δυνατότητες επιπλέον απασχόλησης των εκπαιδευτι-
κών και περιορισμούς στη χρήση εγκαταστάσεων».
Ως εκ τούτου, ως στόχοι της νομοθετικής πρωτοβουλίας 
ορίζονται οι εξής: 
α) Η απλοποίηση πλαισίου λειτουργίας, η μεγαλύτερη 
αυτονομία και ευελιξία στην οργάνωση και λειτουργία 
των ιδιωτικών σχολείων και η μείωση του κρατικού πα-
ρεμβατισμού.
β) Η αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού και η στήριξη των εκπαιδευτικών.
γ) Η αξιοποίηση κτηριακών εγκαταστάσεων και η ευελι-
ξία.
Σύμφωνα με το υπουργείο, τα οφέλη για τους μαθητές 

είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, κα-
θώς εισάγεται σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου, της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών, ενώ 
παρέχεται η η δυνατότητα για διευρυμένο υποχρεωτικό 
ωρολόγιο πρόγραμμα, διαμορφωμένο από το σχολείο με 
ευελιξία, με τη δυνατότητα του σχολείου να διαχειριστεί με 
μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία το ανθρώπινο δυνα-
μικό του προς όφελος της παρεχόμενης εκπαίδευσης (π.χ. 
να προβλέπει τη διδασκαλία μαθημάτων από ειδικότητες 
συγκεκριμένου κλάδου, να απομακρύνει ακατάλληλο 
εκπαιδευτικό). Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να ορίζει 
το ίδιο το σχολείο τους διευθυντές και υποδιευθυντές του, 
και να καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
του σχολείου, χωρίς έλεγχο σκοπιμότητας από κρατικούς 
παράγοντες. Παρέχεται, τέλος, η δυνατότητα για απογευ-
ματινές δραστηριότητες αλλά και για δραστηριότητες τους 
θερινούς μήνες. 
Για τους εκπαιδευτικούς, από την άλλη πλευρά, δίνεται η 
δυνατότητα: 
Να εργάζονται και σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηρι-
ότητες μετά το πέρας του (υποχρεωτικού ή διευρυμένου) 
ωραρίου με πρόσθετη αμοιβή. 
Να εργάζονται παράλληλα σε κέντρα ξένων γλωσσών και 

άλλους φορείς εκπαίδευσης με πρόσθετη αμοιβή.
Να εργάζονται με πρόσθετη αμοιβή σε δραστηριότητες 
της σχολικής μονάδας και κατά τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού (και όχι μόνο μέχρι 30 Ιουνίου).
Προβλέπονται συμβάσεις αορίστου χρόνου για τους εκ-
παιδευτικούς, ενώ καταργούνται οι συμβάσεις διετίας που 
τους οδηγούσαν σε δυσμενή θέση.
Ακόμη, θεσμοθετείται, για πρώτη φορά στα δημόσια σχο-
λεία της χώρας, η συστηματική διδασκαλία των Ειδικών 
Μαθημάτων που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 
(σχέδιο, μουσική, ξένες γλώσσες), ενώ προβλέπεται η λει-
τουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
για το σχολικό έτος 2020-2021.
«Μετά την ψήφιση του νόμου για την αναβάθμιση του 
δημόσιου σχολείου, ολοκληρώνουμε μία πρώτη σημα-
ντική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και με τον εκσυγχρονισμό του ιδιωτικού σχο-
λείου» δήλωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. «Το 
εν λόγω νομοσχέδιο μετουσιώνει την πολιτική επιλογή 
μας να απελευθερώσουμε το ιδιωτικό σχολείο από τον 
ασφυκτικό κρατικό εναγκαλισμό, την υπερρύθμιση και 
τον περιορισμό των δυνατοτήτων του» πρόσθεσε. 

Για πρώτη φορά εδώ και πάνω από μισό αιώνα, το επί-
σημο δείπνο για τα βραβεία Νόμπελ ακυρώνεται, λόγω 
της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, ανακοίνωσε χθες το 
Ίδρυμα Νόμπελ, τονίζοντας ωστόσο ότι η απονομή των 
βραβείων θα γίνει κανονικά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Οι νικητές των βραβείων Νόμπελ ανακοινώνονται επισή-
μως σε αυτό το δείπνο που διεξάγεται πάντα στις 10 Δε-
κεμβρίου, παρουσία 1.300 προσκεκλημένων.
«Υπάρχουν δύο προβλήματα. Δεν μπορούμε να συγκε-

ντρώσουμε τόσους πολλούς ανθρώπους τον έναν δίπλα 
στον άλλο. Και είναι αβέβαιο αν θα μπορούν να ταξιδέ-
ψουν στη Σουηδία» ανέφερε στη σουηδική εφημερίδα 
Dagens Nyheter ο πρόεδρος του Ιδρύματος Νόμπελ Λαρς 
Χάικενστεν.
Η δεξίωση αυτή είχε ακυρωθεί επίσης το 1956, σε ένδει-
ξη διαμαρτυρίας για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης 
στην Ουγγαρία. Επίσημα δείπνα δεν γίνονταν επίσης κατά 
τη διάρκεια του Α΄ και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Το Ίδρυμα Νόμπελ σκοπεύει να οργανώσει τις τελετές 
παράδοσης των βραβείων, στο Όσλο και τη Στοκχόλμη, 
υπό μια νέα μορφή που θα λαμβάνει υπόψη τους περιορι-
σμούς της κοινωνικής αποστασιοποίησης και το γεγονός 
ότι μόνο λίγοι ή και κανένας από τους βραβευθέντες δεν 
θα μπορεί να παραβρεθεί», ανέφερε η ανακοίνωση.

ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η NeStle

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1956, ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΩΝ βΡΑβΕΙΩΝ ΝΟΜΠΕΛ 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
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Οι 27 κατέληξαν σε ιστορική συμφωνία επί πακέτου 750 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας μετά την κρίση της πανδημίας, συνοδευόμενου 
από έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-
2027 ύψους 1.074 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Ακολουθούν τα βασικά σημεία σύμφωνα με το κείμενο των 
συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής.
 Χρηματοδότηση μέσω δανεισμού
 Το ταμείο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ενωσης ύψους 750 
δισεκατομμυρίων ευρώ (όλα τα ποσά αναφέρονται σε στα-
θερές τιμές του 2018, εκτός αν υπάρχει εξαίρεση) θα χρημα-
τοδοτηθεί από δάνειο που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εξ ονόματος της Ενωσης, σε μία άνευ προηγουμένου εξέλιξη.
Η εξουσία αυτή που δίδεται στην Κομισιόν θα είναι «περιο-
ρισμένη σε μέγεθος και διάρκεια». Η αποπληρωμή πρέπει να 
γίνει μέχρι το 2058 το αργότερον».
 Δάνεια και επιχορηγήσεις
 Συνολικά, 390 δισεκατομμύρια ευρώ θα διανεμηθούν στα 
κράτη μέλη μέσω επιχορηγήσεων και 360 δισεκατομμύρια 
μέσω αποπληρωτέων δανείων.
Ο κορμός των πόρων ανασυγκρότησης θα αφιερωθεί στην 
χρηματοδότηση μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων που θα 
καταρτισθούν από τα κράτη-μέλη (312,5 δισεκατομμύρια σε 
επιχορηγήσεις).
Το 70% των προβλεπόμενων επιχορηγήσεων από τα εθνικά 
προγράμματα ανασυγκρότησης θα διατεθούν την περίοδο 
2021-2022, ανάλογα με κριτήρια «ανθεκτικότητας» (πληθυ-
σμός, επίπεδο ανεργίας των τελευταίων 5 ετών).
Το υπόλοιπο 30% θα διατεθεί το 2023 και θα ληφθεί υπ΄όψιν 
η απώλεια σε ΑΕΠ της περιόδου 2020-2021, που θα αποτελεί 
ευθεία συνέπεια της κρίσης του κορωνοϊού.
Οι υπόλοιποι πόροι οικονομικής ανασυγκρότησης θα αφιε-
ρωθούν σε διάφορα προγράμματα που θα τελούν υπό την 
διαχείριση της ΕΕ, όπως η έρευνα (5 δισεκατομμύρια), η 
αγροτική ανάπτυξη (7,5 δισεκατομμύρια) ή το Ταμείο Δίκαι-
ης Μετάβασης (10 δισεκατομμύρια) που προορίζεται για τις 
πλέον καθυστερημένες στον τομέα της ενεργειακής μετάβα-
σης περιοχές.

 Μηχανισμός εγγυήσεων
 Τα εθνικά προγράμματα ανασυγκρότησης θα αξιολογούνται 
από την Κομισιόν και στην συνέχεια θα επικυρώνονται με 
ενισχυμένη πλειοψηφία των 27 (55% των χωρών και 65% 
του πληθυσμού).
Εισάγεται μηχανισμός έκτακτης τροχοπέδησης, ο οποίος επι-
τρέπει σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, που θεωρούν ότι οι 
στόχοι που έχουν τεθεί στα προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
δεν εκπληρώνονται, να ζητήσουν την εξέταση του φακέλου 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής.
 Σεβασμός του κράτους δικαίου
 Στο κείμενο των συμπερασμάτων τονίζεται «η σημασία της 
προστασίας των οικονομικών συμφερόντων» της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης και «του σεβασμού του κράτους δικαίου».
Θα εισαχθεί ένα «καθεστώς αιρεσιμότητας». «Στο πλαίσιο 
αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μέτρα σε περί-
πτωση παραβιάσεων», που θα υιοθετούνται με ενισχυμένη 
πλειοψηφία.
Η Ουγγαρία και η Πολωνία, οι κυβερνήσεις των οποίων είναι 
υπόλογες απέναντι στις Βρυξέλλες για παραβιάσεις της ελευ-
θερίας του Τύπου και του κράτους δικαίου κατέβαλαν μεγά-
λες προσπάθειες για να καλλωπίσουν αυτήν την ρύθμιση.
 Δαπάνες για το Κλίμα
 Οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα; πρέπει να ευθυ-
γραμμιστούν με την Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.
Η Ενωση θέτει ως στόχο να αφιερώσει το 30% των δαπανών 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο ευρωπαϊκός 
προϋπολογισμός για την περίοδο 2021-2027, καθώς και το 
ταμείο ανασυγκρότησης θα πρέπει να υπηρετούν τον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας το 2050 και με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμε-
νο του θερμοκηπίου μέχρι το 2030.
 1.074 δισεκατομμύρια ευρώ 
 Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2021-2027 περιλαμβάνει 
ειδικό ταμείο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για βοήθεια προς τις 
χώρες και τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από το 
Brexit. Περιλαμβάνει επίσης μέτρα ευελιξίας για την πολιτική 
της σύγκλισης (υποστήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περι-
οχές) και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ώστε τα κράτη μέλη 
να έχουν την δυνατότητα να συνεισφέρουν στην χρηματο-

δότηση αυτών των δύο ιστορικών πολιτικών της Ευρωπα-
ϊκής Ενωσης.
Η πολιτική σύγκλισης διαθέτει 330,2 δισεκατομμύρια ευρώ 
και η ΚΑΠ 336,4 δισεκατομμύρια (258,6 δισεκατομμύρια 
απευθείας συνεισφοράς και 77,8 δισεκατομμυρίων για την 
αγροτική ανάπτυξη). Κονδύλια που προορίζονται για την 
πολιτική σύγκλισης και την ΚΑΠ περιλαμβάνονται και στο 
πακέτο της οικονομικής ανασυγκρότησης.
 Νέοι ίδιοι πόροι
 Για την αποπληρωμή του δανείου των 390 δισεκατομμυρί-
ων ευρώ του ταμείου ανασυγκρότησης, η ΕΕ θα αποκτήσει 
νέες πηγές εσόδων.
Σε πρώτο στάδιο θα θεσπισθεί φόρος για τα μη ανακυκλώσι-
μα πλαστικά από τις αρχές του 2021.
Η Κομισιόν έχει επιφορτισθεί με την παρουσίαση πρότασης 
για θέσπιση μηχανισμού προσαρμογής στα σύνορα (ανα-
τιμολόγησης προϊόντων που έχουν παραχθεί μέσω πολύ 
ρυπογόνων διαδικασιών), καθώς και για την θέσπιση φόρου 
επί των ψηφιακών κολοσσών. Και τα δύο μέτρα θα πρέπει να 
εφαρμοσθούν το αργότερον μέχρι τις αρχές του 2023.
Τέλος, ζητείται από την Κομισιόν να εξετάσει νέα μεταρρύθ-
μιση της αγοράς του άνθρακα, χωρίς χρονικό περιορισμό.
 Αύξηση των επιστροφών
 Παρά την επιμονή πολλών χωρών, ανάμεσά τους και το Πα-
ρίσι, οι επιστροφές που χορηγούνται στις χώρες που κρίνουν 
ότι η συνεισφορά τους στην Ενωση είναι δυσανάλογα μεγά-
λη σε σχέση με ό,τι λαμβάνουν διατηρούνται και αυξάνονται.
Ανάμεσα στις χώρες που θα επωφεληθούν από την αύξη-
ση των επιστροφών οι τέσσερις που συνέπηξαν μέτωπο 
αντίστασης κατά του σχεδίου ανασυγκρότησης, η Δανία, η 
Ολλανδία, η Αυστρία και η Σουηδία. 
Οι επιστροφές για την συνολική τους συμβολή στον προ-
ϋπολογισμό 2021-2027 ανέρχεται σε 377 εκατομμύρια 
(σταθερές τιμές 2020) για την Δανία (αύξηση 91%) 1,92 δι-
σεκατομμύριο για την Ολλανδία (+22%), 565 εκατομμύρια 
για την Αυστρία (+138%) και 1,07 δισεκατομμύριο για την 
Σουηδία (+34%).
Η επιστροφή της Γερμανίας , ύψους 3,67 δισεκατομμυρίων 
ευρώ παρέμεινε σταθερή.

Παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων 
για τη μεταβολή του μισθώματος (δηλώσεις Covid), για 
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, χωρίς να επιβληθούν οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αυτό προβλέπει απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή, 
σύμφωνα επίσης με την οποία η ίδια προθεσμία (31 Αυ-
γούστου) ισχύει και για την υποβολή αρχικής ή τροπο-
ποιητικής δήλωσης του μισθωτηρίου συμβολαίου. Ενώ, 

η αποδοχή των δηλώσεων Covid από τους ενοικιαστές 
μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

ΕΕ: ΤΑ βΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ   

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟβΟΛΗΣ ΤΩΝ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑβΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ   
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Την ικανοποίηση τους για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου για το Ταμείο Ανάκαμψης μετά από τις μαραθώνιες δια-
βουλεύσεις εξέφρασαν στη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης 
του ΙΟΒΕ και του Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Greece & 
Cyprus ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο αντι-
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Luis de Guindos 
και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, 
όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στη συζήτηση με θέμα «Η ελληνική οικονομία και το ευρωπαϊκό 
περιβάλλον: (νέα) κρίση και ευκαιρίες» που συντόνισε ο γενικός 
διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος Βέττας και οι τρείς ομιλη-
τές τόνισαν το συμβολικό αλλά και ουσιαστικό αποτέλεσμα των 

διαπραγματεύσεων για τη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας, 
επισημαίνοντας ότι μετά και την συγκεκριμένη απόφαση μαζί με 
τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που έχουν ανακοινωθεί το ποσό 
που θα εισρεύσει στις οικονομίες της ΕΕ ξεπερνά 1,3 τρισ ευρώ. 
Ειδικότερα, ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε η απόφαση για το 
Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια από τις πιο ελπιδοφόρες και φι-
λόδοξες αποφάσεις της ΕΕ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη 
για την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων του Ταμείου και 
την προώθηση ενός σχεδίου μεταρρυθμίσεων. Πριν από την 
πανδημία η ελληνική οικονομία είχε μια ισχυρή ανάπτυξη που 
ανακόπηκε. Με την έκρηξη της πανδημίας η κυβέρνηση έλαβε 
μια σειρά από τεκμηριωμένα για την στήριξη της κοινωνίας και 

οικονομίας ενώ παράλληλα προωθούνται μια σειρά από σημα-
ντικά μέτρα και έχουν δρομολογηθεί μια σειρά από διαδικασίες 
για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, την προώθηση επεν-
δύσεων και ιδιωτικοποιήσεων, πρόσθεσε.
Ο Γιάννης Στουρνάρας, τόνισε υπάρχουν δεδομένα που μας επι-
τρέπουν να αισιοδοξούμε, επισημαίνοντας ότι οι εκτιμήσεις της 
ΤτΕ είναι πιο αισιόδοξες για μικρότερο βαθμό ύφεσης το 2020. 
Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο σχέδιο της ΤτΕ για το σχέδιο της 
για μια Εταιρία Διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που θα 
συμβάλει περαιτέρω στην μείωση των κόκκινων δανείων.

«Έχουμε πλέον ένα πολύτιμο πολιτικό εργαλείο για την ανάκαμ-
ψη της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για μια μεγάλη εθνική 
επιτυχία η χθεσινή απόφαση των ηγετών της Ε.Ε., με ένα ποσό 
της τάξεως των 72 δισ. ευρώ για τη χώρα μας, που είναι κατά 
πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αρχικά είχε προϋπολογιστεί. 
Επομένως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει 
με ένα μεγαλύτερο πακέτο». 
 Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 
Κωνσταντίνος Καραμανλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχε-
δίου του υπουργείου Περιβάλλοντος για την προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης.
 Παράλληλα τόνισε την ανάγκη ευρύτερης συναίνεσης για το 
πού θα διοχετευτούν οι πόροι:
 «Οι ενισχύσεις και επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης 
αντιστοιχούν σε ένα νέο ΕΣΠΑ με πιο ελαστικούς όρους, χωρίς 
δημοσιονομικούς περιορισμούς. Και το μεγάλο θέμα πλέον, εί-
ναι πώς θα τα απορροφήσουμε τα χρήματα. Να μην κρατάμε 

δηλαδή ομπρέλα όταν έπεφταν τα λεφτά, όπως έγινε επί κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολλαπλασιαστής είναι πολύ μεγάλος για την 
ελληνική οικονομία και θα πρέπει να σταθούμε όλοι στο ύψος 
των περιστάσεων. Χρειαζόμαστε μια ευρύτερη πολιτική συμ-
φωνία για το πού θα πρέπει να διοχετεύουμε αυτά τα χρήματα. 
Κάποτε πρέπει να αφήσουμε τη γκρίνια και τη μιζέρια και να 
συμφωνήσουμε σε ποιες πτυχές της οικονομίας θα τα επενδύ-
σουμε». 
«Καλώς να έρθει ο πρωθυπουργός, αλλά περιμένουμε να δούμε 
τι κονδύλια εξασφάλισε για τη πατρίδα, πόσα είναι τα δάνεια και 
πόσα οι πόροι», αντέτεινε από την πλευρά της η εισηγήτρια του 
νομοσχεδίου Χαρά Καφαντάρη.
«Πάντως το κονδύλι του Ταμείου Ανάκαμψης μειώθηκε στο 
μισό από το αρχικό που προβλεπόταν. Τα όποια χρήματα εξα-
σφαλίστηκαν από το Ταμείο Συνοχής, θέλουμε αναλυτικά στοι-
χεία για πώς θα διανεμηθούν», συμπλήρωσε η κ. Καφαντάρη. 
«Επιτέλους είδαμε λευκό καπνό καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης 

προχώρησε σε συμβιβασμούς. Η χώρα όμως απέσπασε τα ίδια 
σχεδόν χρήματα, αλλά με χειρότερη θέση σε σχέση με τα δάνεια 
και τους πόρους που περιορίζονται κατά 1/3», υποστήριξε ο ει-
δικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Αρβανιτίδης και κατέληξε:
«Η κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί άμεσα και να φέρει πρόγραμ-
μα αξιοποίησης των πόρων σε συνεννόηση με τα κόμματα, γιατί 
ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία για να αλλάξουμε το παραγωγι-
κό μοντέλο». 
«Ας λείπουν οι θριαμβολογίες για τα ποσά που εξασφάλισε η 
χώρα, γιατί θα έχουν ξεκάθαρο ταξικό πρόσημο. Θα φορτώ-
νουν τους λαούς, γιατί θα συνοδεύονται από σκληρά βάρβαρα 
μόνιμα μέτρα και μηχανισμούς ενισχυμένης εποπτείας της χώ-
ρας», ανέφερε από την πλευρά του ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, 
Γιώργος Λαμπρούλης. 

«Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση σηκώνει ένα 
συλλογικό τείχος προστασίας και αλληλεγγύης για τις χώρες 
που χρειάζονται επανεκκίνηση, είναι η πρώτη φορά που λει-
τούργησε ως φεντεραλιστικό κράτος και η Ελλάδα είναι η με-
γάλη κερδισμένη απ’ αυτή τη συμφωνία», δήλωσε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ο επίτροπος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς σε ραδιοφωνική του συ-
νέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ, σχολιάζοντας τη 
συμφωνία των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σήμερα 
τα ξημερώματα για το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δη-
μοσιονομικό Πλαίσιο.
Αναφερόμενος ειδικότερα στην Ελλάδα, ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι 
«δεν πρέπει να κινηθεί με την παραδοσιακή λογική του ΕΣΠΑ 
αλλά με γνώμονα «την επανεκκίνηση της ζώσας οικονομίας, 
προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη μετάβαση προς την 
πράσινη ανάπτυξη ,στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους νέους, 
την αναζήτηση νέων ευκαιριών».
Πρέπει να κινηθούμε ταχύτητα, δεν έχουμε χρόνο για μεγάλα 

έργα υπογράμμισε και υιοθέτησε τη θέση του Ελληνα πρωθυ-
πουργού, ο οποίος είπε ότι η συμφωνία και τα χρήματα αυτά 
είναι «μια ευκαιρία για μια νέα μεγάλη αρχή για την Ελλάδα».
«Σε καμία περίπτωση οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης δεν 
συναρτώνται με μνημονιακές αιρεσιμότητες», διαβεβαίωσε ο κ. 
Σχοινάς, διευκρινίζοντας ότι ισχύουν οι δεσμεύσεις που αναλαμ-
βάνουν όλες οι χώρες μέσω της διαδικασίας του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου σαν μια μορφή συμβολαίων μεταρρυθμίσεων.
Στην περίπτωση που υπάρχει εκτροπή των δαπανών από την 
υλοποίηση των κεντρικών στόχων του εθνικού σχεδίου, τότε 
μπορεί να έρθει το θέμα για συζήτηση στο Eurogroup και ενδε-
χομένως να γίνεται διόρθωση, στην οποία όμως όλες οι χώρες 
έχουν παρουσία και λόγο.
Ο κ. Σχοινάς τοποθετεί την κατάθεση του εθνικού σχεδίου με-
ταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Επίσης, αναφέρθηκε και στη 
δυνατότητα να αρχίσει η χρηματοδότηση από τη φετινή χρο-
νιά - ενώ ο κορμός των δαπανών ξεκινά από 1/1/2021 -μέσω 
γέφυρας ώστε να μην υπάρξει κενό από τη στιγμή που θα στα-

ματήσει η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος SURE για 
την εργασία.
Ερωτηθείς για τη δυνατότητα να επεκταθεί η αλληλεγγύη που 
επιδεικνύει τώρα στον δημοσιονομικό τομέα η ΕΕ και σε άλλους 
τομείς, όπως η μετανάστευση και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο 
ευρωπαίος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η νέα προσέγγιση 
που δείχνει η ΕΕ, «η οποία για πρώτη φορά σήκωσε ένα τείχος 
αλληλεγγύης για τα μέλη της», υποδηλώνει ότι η κοινή διαχείρι-
ση των κρίσεων και των μεγάλων προβλημάτων θα είναι ο νέος 
κανόνας και μια γεύση αυτής της κοινής αντιμετώπισης πήραμε 
και στον Εβρο.
Ο επίτροπος είπε, τέλος, ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτή την 
ημερομηνία της 21ης Ιουλίου του 2020 γιατί ήταν ο τρίτος με-
γαλύτερος σταθμός στην ιστορία της ΕΕ μετά τη δημιουργία της 
ενιαίας αγοράς και την εισαγωγή του ευρώ και ο ίδιος δήλωσε 
ότι ήταν απολύτως πεπεισμένος από την πρώτη στιγμή, ότι όσες 
μέρες συνεδριάσεων κι αν απαιτούνταν η ΕΕ θα κατέληγε σε 
συμφωνία.

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
- Γ.Στουρνάρας: Πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις της ΤτΕ για μικρότερο βαθμό ύφεσης το 2020  

βΟΥΛΗ: «ΜΕΓΑΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΗΓΕΤΩΝ» 
Εκτιμά ο υπ. Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής - Αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης

Μ. ΣΧΟΙΝΑΣ: ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ - ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ
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«Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το 
οποίο ξεπερνάει τα 70 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος πρωτοφα-
νές για τη χώρα μας», δήλωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας 
των εργασιών της μαραθώνιας Συνόδου Κορυφής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. «Η Ελλάδα, έχο-
ντας πλέον ανακτήσει την αξιοπιστία της σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, κλήθηκε να συμμετέχει -και συμμετείχαμε ενερ-
γά- σε όλες τις διαπραγματεύσεις που έγιναν τα τέσσερα 
τελευταία εικοσιτετράωρα» προσέθεσε. 
   «Πετύχαμε τελικά ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέ-
λεσμα και για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα», 
σημείωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι με 
το συνολικό πακέτο θα στηριχθεί ο κόσμος της εργα-
σίας και θα επιταχυνθεί η έξοδος από «τη βαθιά ύφεση 
του κορωνοϊού» που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, 
δίνοντας έμφαση σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την πράσινη 
οικονομία, αλλά και τις ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες 
θα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο σχέδιο το οποίο θα 
καταθέσει η Ελλάδα. 
   «Αυτό το οποίο έγινε αυτές τις τέσσερις μέρες ως προς 
τη δομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας, κυ-
ρίως τη δυνατότητα πια να δανειστούμε σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, είναι ένα σημαντικό άλμα στο μέλλον, μια 
μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον της Ευρώπης» 
επισήμανε ο κ.Μητσοτάκης. «Εάν πριν από τρεις μήνες 
βρισκόμασταν και συζητούσαμε για τη δυνατότητα η 
Ευρώπη να δανειστεί σε κεντρικό επίπεδο και να δια-
θέσει επιχορηγήσεις και όχι δανεικά, οι πιο πολλοί θα 
λέγανε ότι αυτό το σενάριο ανήκει στη σφαίρα της επι-
στημονικής φαντασίας» επισήμανε.
   Εξηγώντας «τη σημασία αυτού του συνολικού πακέτου 
των 72 περίπου δισεκατομμυρίων για την πατρίδα μας», 
ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι επιχορηγήσεις «από το 
πρόσθετο πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε, ουσιαστικά 
αντιστοιχούν περίπου σε ένα επιπλέον ΕΣΠΑ, κάτι παρα-
πάνω από 19 δισεκατομμύρια στα οποία προστίθενται 
γύρω στα 12,5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για να κατα-
λήξουμε ξανά στο τελικό ποσό των 32 δισ., για το οποίο 
είχε γίνει και πολύς λόγος πριν από δύο μήνες». 
   «Τα χρήματα αυτά θα εκταμιεύονται, τελικά, με όρους 

οι οποίοι θα είναι πιο ευέλικτοι από το υφιστάμενο 
ΕΣΠΑ», σημείωσε ο πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας, 
μεταξύ άλλων, ότι «έχουμε τη δυνατότητα να χρημα-
τοδοτήσουμε από αυτό το πλαίσιο δαπάνες, οι οποίες 
έχουν ήδη γίνει από τον Φεβρουάριο του 2020». 
   Σε ό,τι αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο 
κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα πέτυχε δύο πράγμα-
τα: «Πρώτον, την αύξηση των πόρων που η Ελλάδα θα 
πάρει από το Ταμείο Συνοχής και, παράλληλα, για τους 
αγρότες μας, παραμένουν σταθεροί οι πόροι από την 
Κοινή Αγροτική Πολιτική».

   «Έχουμε, λοιπόν, τα εργαλεία, έχουμε το σχέδιο, ξέ-
ρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν έχουμε καμία πρό-
θεση να σκορπίσουμε τα χρήματα με την ανεμελιά του 
νεόπλουτου. Θα εργαστούμε με ευθύνη, με σύνεση. 
Θα παρουσιάσουμε σύντομα ένα αναλυτικό σχέδιο πα-
ραγωγικής ανασυγκρότησης που θα μεταμορφώσει τη 
χώρα», επανέλαβε ο πρωθυπουργός. 
   «Είναι μία μεγάλη, μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα 
και την Ευρώπη, να κάνει ένα μεγάλο άλμα μπροστά. 
Δεν έχουμε καμία πρόθεση να την αφήσουμε ανεκμε-
τάλλευτη», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Ενόψει της 
κατάθεσης του συνολικού σχεδίου στην Κομισιόν στις 
15 Οκτωβρίου, ο σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα οριστι-
κοποιήσει τις προτεραιότητες του νέου εθνικού σχεδίου 
λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο της Επιτροπής Πισσαρίδη 
και τις προτάσεις των κομμάτων. «Αυτή η συζήτηση εί-

ναι μία συζήτηση η οποία αφορά συνολικά το πολιτικό 
σύστημα», τόνισε.
   Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του Πρωθυπουρ-
γού:
   Κ. Μητσοτάκης: Αντιληφθήκατε ότι ήταν μία εξα-
ντλητική διαπραγμάτευση. Φτάσαμε πολύ κοντά στο ρε-
κόρ της Νίκαιας πριν από 20 χρόνια. Ήταν η μακρύτερη 
σε διάρκεια Σύνοδος Κορυφής. Τέσσερις μέρες κράτησε 
και αυτή η Σύνοδος. Προσωπικά νομίζω ότι έχω να μεί-
νω άγρυπνος δύο μέρες στη σειρά μάλλον από τα 20 
μου, αλλά πιστεύω ότι πετύχαμε τελικά ένα πάρα πολύ 
σημαντικό αποτέλεσμα και για την Ευρώπη, αλλά και για 
την Ελλάδα. 
   Θέλω να θυμίσω, αν κάνω μία μικρή ιστορική ανα-
δρομή, ότι από την αρχή η χώρα μας ήταν μία από τις 
πρώτες που είχαμε ζητήσει, μια μεγάλη, φιλόδοξη και 
ευέλικτη αντίδραση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στην κρίση 
του κορωνοϊού. Και θυμήθηκα ότι είχαμε στείλει στις 25 
Μαρτίου, εννέα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μία 
επιστολή στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Charles 
Michel, που του ζητούσαμε τότε να τολμήσει η Ευρώ-
πη να δανειστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να μπορέσει 
να διαθέσει αυτούς τους πόρους απευθείας στα κράτη 
- μέλη, για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να χρη-
ματοδοτήσουμε την οικονομική μας ανάκαμψη.
   Όταν το ζητούσαμε τότε, ο στόχος αυτός φάνταζε πολύ 
μακρινός. Νομίζω όμως ότι μετά από πολλή προσπάθεια 
και μετά από αμοιβαίους συμβιβασμούς, πετύχαμε τελι-
κά σήμερα να έχουμε δρομολογήσει μία πολύ φιλόδοξη 
αντίδραση. Μία αντίδραση που απαντά στο συμμετρικό 
σοκ που προκαλεί σε όλες τις οικονομίες η πανδημία. 
Νομίζω μία αντίδραση, η οποία δείχνει, τελικά, ότι η Ευ-
ρώπη ακούει τη βοή των επικείμενων γεγονότων.
   Οι περιστάσεις μας ορίζουν και οι επιλογές μας τελικά 
μας καθορίζουν. Και σήμερα η Ευρώπη έδειξε ότι μπο-
ρεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Απαντά με ένα 
Ταμείο Ανάκαμψης 750 δισεκατομμυρίων ευρώ και με 
έναν προϋπολογισμό για τα επόμενα επτά έτη ύψους 
1,074 τρισεκατομμυρίων. Και για πρώτη φορά η Πατρί-
δα μας αποκτά πρόσβαση σε τόσο φιλόδοξα χρηματο-
δοτικά εργαλεία.
Συνέχεια στη σελ. 18

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ: 
«Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το οποίο ξεπερνάει τα 70 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος πρωτοφανές για τη χώρα μας»   
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Συνέχεια από τη σελ. 17

Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το 
οποίο ξεπερνάει τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα μέγε-
θος πρωτοφανές για τη χώρα μας. Και καταφέραμε, τελι-
κά, μέσα από μία διαδικασία αμοιβαίων υποχωρήσεων, 
συμβιβασμών -πράγματα τα οποία είναι συνηθισμένα 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο- καταφέραμε να προστατεύ-
σουμε πάνω απ’ όλα τα προγράμματα τα οποία έχουν 
σημαντικές εθνικές κατανομές. Και βέβαια η Ελλάδα, 
έχοντας πλέον ανακτήσει την αξιοπιστία της σε Ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, κλήθηκε να συμμετέχει -και συμμετείχαμε 
ενεργά- σε όλες τις διαπραγματεύσεις που έγιναν τα τέσ-
σερα τελευταία εικοσιτετράωρα.
Πιστεύω ότι συμμετείχαμε και εμείς στο να συνδιαμορ-
φώσουμε ευρωπαϊκές αποφάσεις προς όφελος των 
πολιτών για μία απάντηση την οποία στέλνει ενωμένη 
σήμερα ολόκληρη η Ευρώπη. Μία Ευρώπη που δείχνει 
αλληλεγγύη, στηρίζει την οικονομία και τους πολίτες σε 
αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες. Επιτρέψτε μου να μιλή-
σω λίγο πιο αναλυτικά για αριθμούς, θα επιχειρήσω να 
εξηγήσω τη σημασία αυτού του συνολικού πακέτου των 
72 περίπου δισεκατομμυρίων για την πατρίδα μας.
   Οι επιδοτήσεις από το πρόσθετο πρόγραμμα το οποίο 
εγκρίθηκε ουσιαστικά αντιστοιχούν περίπου σε ένα επι-
πλέον ΕΣΠΑ, κάτι παραπάνω από 19 δισεκατομμύρια, 
στα οποία προστίθενται γύρω στα 12,5 δισεκατομμύρια 
σε δάνεια, για να καταλήξουμε ξανά στο τελικό ποσό των 
32 δισ., για το οποίο είχε γίνει και πολύς λόγος πριν από 
δύο μήνες. Πρέπει να πω επίσης ότι τα χρήματα αυτά 
εκταμιεύονται και θα εκταμιεύονται, τελικά, με όρους οι 
οποίοι θα είναι πιο ευέλικτοι από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ. 
Θα έχουμε ταχύτερες εκταμιεύσεις αλλά θα έχουμε και 
αναδρομικότητα επιλεξιμότητας από τις αρχές του 2020.
   Και βέβαια σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προϋπολογι-
σμό, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, παρά τη μεί-
ωσή του πετύχαμε δύο πράγματα: Πρώτον, την αύξηση 
των πόρων που η Ελλάδα θα πάρει από το Ταμείο Συνο-
χής και παράλληλα, για τους αγρότες μας, παραμένουν 
σταθεροί οι πόροι από την Κοινή Αγροτική Πολιτική. 

Έχουμε, λοιπόν, τα εργαλεία, έχουμε το σχέδιο, ξέρουμε 
τι θέλουμε να κάνουμε. Θα το ξαναπώ ακόμη μία φορά, 
δεν έχουμε καμία πρόθεση να σκορπίσουμε τα χρήμα-
τα με την ανεμελιά του νεόπλουτου. Θα εργαστούμε με 
ευθύνη, με σύνεση. Θα παρουσιάσουμε σύντομα ένα 
αναλυτικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που 
θα μεταμορφώσει τη χώρα.
Αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό κεφάλαιο που τίθεται 
στη διάθεσή μας δεν έχουμε καμία πρόθεση να το σπα-
ταλήσουμε. Θα το επενδύσουμε προς όφελος όλων των 
Ελλήνων, θα στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας, θα 
στηρίξουμε τολμηρές πολιτικές πράσινης μετάβασης, 
τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, τις δεξιότητες. Είναι μία 
μεγάλη, μοναδική ευκαιρία θα έλεγα για την Ελλάδα και 
την Ευρώπη, να κάνει ένα μεγάλο άλμα μπροστά. Δεν 
έχουμε καμία πρόθεση να την αφήσουμε ανεκμετάλλευ-
τη. 
Θέλω, τελειώνοντας, μετά από αυτό το εξαντλητικό 
τετραήμερο να ευχαριστήσω όλες και όλους που ερ-
γάστηκαν, εδώ και πολύ καιρό, για να μπορέσουμε να 
φτάσουμε σε αυτήν την εθνική επιτυχία. Συνεργάτες, τα 
στελέχη εδώ της Μόνιμης Αντιπροσωπείας. Ήταν, όπως 
γνωρίζετε, μια διαπραγμάτευση η οποία έχει ξεκινήσει 
εδώ και πολύ καιρό, έφτασε σήμερα πιστεύω σε ένα 
αίσιο τέλος και οφείλω από καρδιάς ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ σε όλους όσοι υποστήριξαν την προσπάθειά μας, 
την προσπάθειά μου, γιατί στο Συμβούλιο όπως ξέρετε 
είμαστε πάντα μόνοι μας, να μπορέσουμε να υπηρε-
τήσουμε και τα συμφέροντα της Ευρώπης αλλά και τα 
συμφέροντα της πατρίδας μας με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο.
Αρ. Πελώνη: Ευχαριστούμε πολύ κύριε πρόεδρε. 
Τώρα, παρακαλώ τις ερωτήσεις σας.
Ζαρκαδούλα (ΑΠΕ): Κύριε Πρόεδρε, όπως είπατε και 
εσείς πριν από τέσσερις μήνες κανείς δεν μπορούσε να 
φανταστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να 
δανειστεί από τις αγορές για να αντιμετωπίσει αυτήν 
την πανδημία που μας έπιασε όλους απροετοίμαστους. 
Τώρα, μετά από αυτήν την εξαντλητική Σύνοδο Κορυ-
φής, τα αποτελέσματα και αυτά που παίρνει η Ελλάδα 

φεύγοντας από εδώ, θεωρείτε ότι είναι αρκετά για να 
αντιμετωπίσουμε τις άμεσες ανάγκες που έχουν προκύ-
ψει στη χώρα μας εξαιτίας αυτής της πανδημίας;
Κυρ. Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, σας μίλησα με αριθ-
μούς. Έχουμε στη διάθεσή μας σημαντικότατους πό-
ρους. Έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε 
από αυτό το πλαίσιο δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη γίνει 
από τον Φεβρουάριο του 2020. Και βέβαια έχουμε πια 
τη δυνατότητα να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυ-
τήν την πρωτοφανή ύφεση η οποία θα χτυπήσει όλες τις 
ευρωπαϊκές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης και της 
ελληνικής, το 2020.
Αλλά, νομίζω, όπως σας είπα, ότι έχουμε τη δυνατότητα 
να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Για την επόμενη τριετία, 
πέραν των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας από το 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, έχουμε ένα σημαντι-
κότατο πρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο. Τονίζω και 
πάλι, αυτό το εργαλείο θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις 
και μεταρρυθμίσεις. Θα εκταμιεύει πόρους για την επό-
μενη εξαετία και θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέ-
σουμε να υπηρετήσουμε ένα κεντρικό σχέδιο μεταμόρ-
φωσης της χώρας με πολύ μεγαλύτερη συνέπεια.
‘Αρα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο κορωνοϊός μέσα 
στην τραγωδία του μας έδωσε το έναυσμα, ως Ευρώ-
πη, να κάνουμε ένα βήμα το οποίο μέχρι και πριν από 
τρεις μήνες -όπως είπατε- φάνταζε αδιανόητο. Νομίζω 
ότι από αυτής της πλευράς είναι και μια ένδειξη του πώς 
δουλεύει η Ευρώπη και πώς μεταφράζεται στην πράξη η 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
Ξέρετε, η Ευρώπη πολλές φορές δείχνει να είναι στατική 
και μετά ξαφνικά κάνει ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. 
Νομίζω ότι αυτό το οποίο έγινε αυτές τις τέσσερις μέρες 
ως προς τη δομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή 
μας, κυρίως τη δυνατότητα πια να δανειστούμε σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, είναι ένα τέτοιο σημαντικό άλμα στο 
μέλλον. Μια μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον της 
Ευρώπης.

Συνέχεια στη σελ. 19

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ: 
«Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το οποίο ξεπερνάει τα 70 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος πρωτοφανές για τη χώρα μας»   
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Συνέχεια από τη σελ. 18

Παλαιολόγος («Καθημερινή» και ΣΚΑΪ): Καλημέρα 
κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις αν θα μπορούσα. Η πρώτη 
αφορά αυτό το πολυσυζητημένο φρένο εκτάκτου ανά-
γκης το οποίο θεσμοθετήθηκε κατόπιν πιέσεων, ειδικά της 
Ολλανδίας. Είδαμε στη διατύπωση ότι δεν είναι ακριβώς 
σαφές αν μία χώρα επιμείνει να πάει η συζήτηση στο Συμ-
βούλιο επειδή δεν συμφωνεί με το πώς δαπανώνται οι πό-
ροι, πως ακριβώς θα επιλύεται το αδιέξοδο και ήθελα να 
δω αν έχετε κάτι να μας πείτε επ’ αυτού και αν ανησυχείτε 
ότι θα οδηγήσει σε μία παράλυση στη διαδικασία και επί-
σης είδαμε ότι το τίμημα για να κλείσει η συμφωνία, ήταν 
ότι είχαμε δραστική περικοπή ή και κατάργηση κάποιων 
προγραμμάτων τα οποία υποτίθεται αφορούν το μέλλον 
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε δραστική περικοπή του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, είδαμε το EU4Health, αυτό 
το καινούργιο πρόγραμμα για την υγεία να εξαφανίζεται. 
Τους επιπλέον πόρους για το Horizon να φεύγουν. Σας 
προβληματίζει αυτό; Μήπως ήταν υπερβολικά βαρύ ως 
τίμημα; Ευχαριστώ.
Κυρ. Μητσοτάκης: Να ξεκινήσω με το πρώτο σας ερώ-
τημα. Αυτό που είναι απολύτως σαφές είναι ότι κανένας 
δεν έχει βέτο σε επίπεδο Συμβουλίου. ‘Αρα, καμία χώρα 
δεν μπορεί να μπλοκάρει εκταμίευση. Εξάλλου, θα ήταν 
και παράλογο εάν μπορούσε να συμβεί αυτό, διότι θεω-
ρητικά κάθε χώρα θα μπορούσε να μπλοκάρει την εκταμί-
ευση άλλης χώρας. Γιατί, προφανώς τα δικαιώματα αυτά 
ισχύουν το ίδιο και για τις 27 χώρες. Δεν υπάρχει κάποια 
χώρα, η οποία να έχει κάποιο πλεονέκτημα ή κάποια άλλη 
χώρα η οποία να βρίσκεται σε κάποιο μειονέκτημα.
   Είναι μία διαδικασία πρόσθετη, η οποία προσθέτει απλά, 
κύριε Παλαιολόγο, λίγο χρόνο σε περίπτωση που ενεργο-
ποιηθεί. Δεν εκτιμώ ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα 
ενεργοποιηθεί ή πάντως δεν θα ενεργοποιείται συχνά, γι’ 
αυτό είμαι αρκετά σίγουρος. Κατά συνέπεια, δεν θεωρώ 
ότι δημιουργεί κανένα απολύτως ζήτημα ως προς την 
απορρόφηση των πόρων από το σημαντικό αυτό καινού-
ριο χρηματοδοτικό εργαλείο.
   Κοιτάξτε, έχετε δίκιο ότι έγιναν κάποιες παραχωρήσεις. 
Είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι όλοι πρέπει να κάνουμε 
συμβιβασμούς. Το τίμημα, για να είμαι απολύτως ειλικρι-

νής, για να μπορέσουμε να πείσουμε τις λεγόμενες φειδω-
λές χώρες να δεχθούν επί της αρχής ένα πολύ σημαντικό 
πακέτο επιχορηγήσεων -θυμίζω ότι κλείσαμε στα 390 
δισεκατομμύρια ευρώ επιχορηγήσεις και 360 δισεκατομ-
μύρια σε δανεισμό- το τίμημα για να δεχθούν οι «φειδω-
λοί» αυτό το πακέτο ήταν προφανώς να πάρουν κάποιες 
περισσότερες επιστροφές.
   Αλλά εκ των πραγμάτων όταν μειώνεται η πίτα από τα 
500 δισ. στα 390 κάποια προγράμματα θα κοπούν. Επι-
λέξαμε -και δώσαμε και εμείς αγώνα- να προστατευτούν 
τα προγράμματα εκείνα τα οποία είχαν εθνικές κατανομές. 
Γιατί; Διότι ακριβώς οι χώρες είναι αυτές που χρειάζονται 
τα προγράμματα και τα χρήματα σε αυτήν τη συγκυρία 
για να βγουν από τη βαθιά ύφεση του κορωνοϊού. Βε-
βαίως και σε έναν ιδεατό κόσμο θα θέλαμε περισσότερους 
πόρους και για τα βασικά ευρωπαϊκά προγράμματα. 
Τονίζω όμως ότι το Horizon, που είναι εμβληματικό πρό-
γραμμα, καταλήγει με περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Δηλαδή είναι προγράμματα τα οποία έχουν, ήδη από τη 
διάρθρωση του πολυετούς προγράμματος, σημαντικούς 
πόρους στη διάθεσή τους. 
   Θα έλεγα ότι συνολικά ήταν ένας εύλογος, ένας δίκαιος 
συμβιβασμός. Λαμβάνοντας πάλι υπόψη -και θέλω να το 
τονίσω αυτό- ότι εάν βρισκόμασταν πριν από τρεις μήνες 
και συζητούσαμε για τη δυνατότητα η Ευρώπη να δανει-
στεί σε κεντρικό επίπεδο και να διαθέσει επιχορηγήσεις και 
όχι δανεικά, οι πιο πολλοί θα λέγανε ότι αυτό το σενάριο 
ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
Γκάτσιος (ΕΡΤ): Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από εμέ-
να. Η λογική της Κυβέρνησης, όπως και εσείς την περιγρά-
ψατε πριν από λίγο, είναι τα χρήματα που θα εισρεύσουν 
στην Ελλάδα να πάνε σε μεταρρυθμίσεις και σε επενδυτι-
κές κινήσεις που θα ορίσουν τη μετάβαση της χώρας στην 
ανάπτυξη μετά από μία περίοδο ύφεσης λόγω της πανδη-
μίας του κορωνοϊού. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι 
προτεραιότητες που έχετε προς αυτήν την κατεύθυνση και 
πού πιστεύετε ότι θα πρέπει να κατευθυνθούν κατά κύριο 
λόγο τα χρήματα αυτά;
Κυρ. Μητσοτάκης: Επιτρέψτε μου να μη μιλήσω ανα-
λυτικά γι’ αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία, εξάλλου, τις επό-
μενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, μέχρι να οριστι-
κοποιηθεί το σχέδιο το οποίο πρέπει να καταθέσουμε στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου, να συζητήσου-
με αναλυτικά για τις εθνικές προτεραιότητες.
   Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ήδη έχω γίνει 
κοινωνός του πρώτου σχεδίου του πορίσματος της Επι-
τροπής Πισσαρίδη, το οποίο θέτει ένα κεντρικό πλαίσιο 
τολμηρών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στις οποίες 
πρέπει να προβεί η χώρα προκειμένου να μεταμορφωθεί 
η οργάνωση της οικονομίας μας. Και αυτό το πλαίσιο, σί-
γουρα, θα αποτελεί έναν οδηγό για την εξειδίκευση του 
σχεδίου που θα καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Μπορώ, επίσης, να σας πω ότι εμβληματικές πρωτοβου-
λίες γύρω από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
την πράσινη οικονομία, αλλά και τις ψηφιακές δεξιότητες 
θα πρέπει να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο σχέδιο το 
οποίο θα καταθέσουμε, διότι αυτές αποτελούν και εμβλη-
ματικές πρωτοβουλίες της ίδιας της Επιτροπής.
   Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχουν πολλές άλλες πτυχές 
αυτού του σχεδίου και άλλες επενδύσεις οι οποίες μπο-
ρούν να χρηματοδοτηθούν. Τονίζω ότι είναι ένα πολύ ση-
μαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο και έχουμε μία μεγάλη 
ευθύνη ως χώρα να το διαχειριστούμε με διαφάνεια, με 
αποτελεσματικότητα και με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση. 
   Αυτή η συζήτηση είναι μία συζήτηση η οποία αφορά 
συνολικά το πολιτικό σύστημα. Και προφανώς και θα λά-
βουμε υπόψη προτάσεις και σκέψεις των κομμάτων για να 
καταλήξουμε σε ένα εθνικό σχέδιο το οποίο θα αντανα-
κλά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις προτεραιότητες 
που πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει η χώρα αλλά και τις 
προτεραιότητες εκείνες -θυμίζω- που θα εγκριθούν και 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι εδώ μιλάμε για την 
κατάθεση ενός σχεδίου το οποίο πρέπει να εγκριθεί από 
την Επιτροπή και το οποίο πρέπει να εντάσσεται και στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να είναι δηλαδή και 
εναρμονισμένο με τις προτάσεις, συστάσεις, που μας κάνει 
η Επιτροπή -όπως τονίζω κάνει σε όλες τις χώρες, προς 
αποφυγή παρεξηγήσεων- για να βελτιώσουν την απόδο-
ση και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας τους.

Συνέχεια στη σελ. 20

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ: 
«Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το οποίο ξεπερνάει τα 70 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος πρωτοφανές για τη χώρα μας»   
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Συνέχεια από τη σελ. 19
Μιχαλόπουλος (meGA): Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα 
σας. Θα χρειαστούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Είναι 
τα δημοσιονομικά μέτρα μέρος αυτών των μεταρρυθ-
μίσεων; Και αν ναι, πότε προβλέπεται να εφαρμόζονται 
σε βάθος τριετίας όσο θα διαρκεί δηλαδή και το Ταμείο 
Ανάκαμψης;
Κυρ. Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, μη συγχέουμε δημοσιο-
νομικά μέτρα με μεταρρυθμίσεις, δεν είναι το ίδιο πράγμα. 
Εμείς έχουμε ένα δημοσιονομικό σχέδιο σε βάθος τριετίας. 
Θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω πιο αναλυτικά γι’ αυτό 
και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το πώς αναδι-
αρθρώνουμε τις πρωτοβουλίες μας στο δημοσιονομικό 
σκέλος.
   Θέλω να τονίσω, όμως, ότι δημοσιονομικά, ήδη, η χώρα 
έχει πάρει πάρα πολλά μέτρα. Τα έχει πάρει δανειζόμενη, 
όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και από τις αγορές, 
έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε σε πρώτη φάση 
αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Πρωτίστως 
τους εργαζόμενους, αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν εν-
δεχομένως από το φάσμα της ανεργίας, την πραγματική 
οικονομία και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.
   ‘Αρα, αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία έχουμε 
πάρει, κάποια από τα οποία χρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη, όπως το πρόγραμμα SURE το 
οποίο έρχεται και στηρίζει σχήματα τα οποία έχουν να 
κάνουν με στήριξη του κόσμου της εργασίας, είναι προ-
γράμματα τα οποία ήδη υλοποιούνται. Εδώ, όμως, μιλάμε 
για ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων το οποίο 
θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται ουσιαστικά από τις αρχές 
του ‘21. Όπως σας είπα, έχουμε τρία χρόνια για να γίνουν 
οι κατανομές των πόρων και έξι χρόνια για να γίνουν οι 
εκταμιεύσεις. Είναι ένα σχέδιο πολύ πιο μεσομακροπρό-
θεσμο.
Ψαρρά (ΟΡΕΝ και «Έθνος»): Γεια σας και από εμένα, 
κύριε Πρόεδρε. Μας είπατε τι κερδίζει η Ελλάδα και πράγ-
ματι φαίνεται να είναι από τις πιο ευνοημένες χώρες από 
αυτήν τη συμφωνία. Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο είναι 
με ποιους όρους θα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν 
όροι για τις επιχορηγήσεις, υπάρχουν όροι για τα δάνεια; 
Τελικά ποιος κέρδισε σε αυτό το μπραντ-ντε-φερ μεταξύ 
των φειδωλών;
Κυρ. Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν άλλαξε 

κάτι στους όρους. Οι όροι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν προ-
διαγραφεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατατίθεται 
ένα σχέδιο, εγκρίνεται από την Επιτροπή, έρχεται όπως 
σας είπα και πριν και πρέπει να συνδέεται με τις προτάσεις 
της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Και στην πε-
ρίπτωση που κάποια χώρα έχει κάποια ένσταση, υπάρχει 
αυτή η διαδικασία του χειρόφρενου, όπου θα έρθει για 
συζήτηση στο Συμβούλιο χωρίς όμως -να το τονίσω- 
καμία χώρα να έχει τη δυνατότητα να βάλει βέτο και να 
μπλοκάρει εκταμίευση.
   ‘Αρα, οι όροι είναι ίδιοι με αυτούς οι οποίοι είχαν πε-
ριγραφεί. Αλλά ξέρετε, θα το ξαναπώ και προς αποφυγή 
παρεξηγήσεων, κανείς δεν μας δίνει χρήματα άνευ όρων. 
Ούτε το ΕΣΠΑ είναι άνευ όρων. Και το ΕΣΠΑ έχει συγκεκρι-
μένες διαδικασίες. Θα έλεγα μάλιστα ότι οι διαδικασίες στο 
Ταμείο Ανάκαμψης είναι μάλλον πιο ευέλικτες από τις δια-
δικασίες του ΕΣΠΑ. Αλλά και το ΕΣΠΑ έχει συγκεκριμένες 
διαδικασίες, τις οποίες δεν μπορούμε να παρακάμψουμε 
και με τις οποίες πια είμαστε απολύτως εξοικειωμένοι. 
‘Αρα, δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό.
   Σίγουρα έχουμε μια υποχρέωση διοικητικά και οργανω-
τικά να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας με τέτοιο τρόπο, 
ως διοίκηση, ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε 
αυτούς τους πόρους με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτη-
τα. Και εμείς ξέρουμε τι έχουμε κάνει καλά στο παρελθόν 
βλέποντας την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, πού 
πρέπει να βελτιωθούμε, ποιο πρέπει να είναι το σχήμα δι-
ακυβέρνησης το οποίο θα διέπει τη χάραξη των προτεραι-
οτήτων αλλά και την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ήδη τα σχεδιάζουμε.
Ψαρρά (ΟΡΕΝ και «Έθνος»): 
Θα μου επιτρέψετε μια ακόμα ερώτηση να σας κάνω. 
Παρόλο που έχουν περάσει 4 δύσκολες μέρες, το έχουμε 
ξεχάσει αλλά δεν το έχουμε ξεχάσει στην πραγματικότη-
τα, το θέμα της Τουρκίας. Θέλω να το επαναφέρω και να 
σας ρωτήσω, τελικά θα γίνει έκτακτη Σύνοδος ειδική το 
Σεπτέμβρη για την Τουρκία; Και επίσης, ζητήσατε από 
τους ομολόγους σας ξεκάθαρες επιλογές και αυστηρές κυ-
ρώσεις για την Τουρκία. Έχουμε συμμάχους σε αυτό; Θα 
κοπούν κονδύλια από το μεταναστευτικό;
Κυρ. Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, δεν θα μιλήσω πολύ σή-
μερα για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Θα πω μόνο ότι το 
θέμα της Τουρκίας συζητήθηκε στην αρχή της Συνόδου, 

έγιναν τοποθετήσεις και από εμένα και από τον Πρόεδρο 
της Κύπρου στην κατεύθυνση που φαντάζεστε. Εκτιμώ ότι 
θα υπάρχει και κάποια δήλωση του Προέδρου του Συμ-
βουλίου γύρω από το θέμα αυτό.
Και υπήρξε συμφωνία ότι στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής 
η οποία μπορεί να γίνει και το Σεπτέμβριο, να είναι έκτακτη 
δηλαδή, θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση για το πώς 
η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα Τουρ-
κία. Και λέω συγκεκριμένα το πρόβλημα Τουρκία, διότι η 
Τουρκία είναι πρόβλημα συνολικά για την Ευρώπη σήμε-
ρα και όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Συριόπουλος (ΕΡΤ): Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Θα 
ήθελα να μας πείτε εάν αυτή η υποχώρηση που έγινε από 
πολλές χώρες στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης προκαλεί 
κάποιο πρόβλημα, αν θέλετε, στο στόχο που έχει τεθεί για 
την απολιγνιτοποίηση στην Ελλάδα μέχρι το 2028 και εάν 
τα ποσά αυτά επαρκούν για να υλοποιηθούν οι πολιτικές 
και να αντιμετωπιστούν, αν θέλετε, και οι κοινωνικές επι-
πτώσεις που προκύπτουν από τη μετάβαση αυτή.
Κυρ. Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, υπήρχε μία περικοπή στο 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, σημαντική. Αλλά, από την 
άλλη πλευρά πολλές από τις δράσεις που αφορούν την 
απολιγνιτοποίηση μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το 
κύριο εργαλείο μας, το RRF, το Recovery and Resilience 
Fund. Κατά συνέπεια, δεν αισθάνομαι ότι κινδυνεύουμε 
κατά οποιονδήποτε τρόπο να μην έχουμε αρκετούς πό-
ρους για να χρηματοδοτήσουμε τη διαδικασία της απολι-
γνιτοποίησης.
   Θέλω να θυμίσω ότι έχει γίνει μία πάρα πολύ σοβαρή 
δουλειά από την κυβέρνηση και από τον κ. Μουσουρού-
λη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της σχετικής Επιτροπής. Και 
το σχέδιο το οποίο έχουμε είναι πολύ τολμηρό και νομίζω 
δίνει μία ουσιαστική ελπίδα στους κατοίκους της Δυτικής 
Μακεδονίας, της Μεγαλόπολης, ότι το μέλλον μετά το λι-
γνίτη θα είναι καλύτερο από το παρόν με το λιγνίτη. Και 
αυτός είναι ο σκοπός μας και γι’ αυτή τη μετάβαση σας δι-
αβεβαιώνω ότι και από το Just Transition Fund -το οποίο 
εξακολουθεί να έχει σημαντικούς πόρους- αλλά και από τα 
υπόλοιπα κεφάλαια του κύριου ταμείου το οποίο έχουμε 
στη διάθεσή μας θα έχουμε αρκετούς πόρους για να μπο-
ρούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτήν τη μετάβαση.

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ: 
«Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το οποίο ξεπερνάει τα 70 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος πρωτοφανές για τη χώρα μας»   





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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ΑΔΗΛΩΤΑ: ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 18 ΕΚΑΤ. ΚΡΥΜΜΕΝΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ  : : 1-21-24-33                                  22/07/2020

 Περισσότερα από 18 εκατομμύρια «κρυμμένα» τετραγω-
νικά μέτρα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής από τις δη-
λώσεις που έχουν υποβάλει πάνω από 800.000 ιδιοκτήτες 
ακινήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. Πρό-
κειται για επιφάνειες ακινήτων οι οποίες δεν είχαν δηλωθεί 
ποτέ στους δήμους ή είχαν δηλωθεί ελλιπώς
Με τον χρόνο να τρέχει και να λήγει στις 31 Αυγούστου 
για τη δήλωση της πραγματικής επιφάνειας των ακινήτων 
από τους ιδιοκτήτες τους αυξάνεται καθημερινά σημαντι-
κά ο αριθμός των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων τα 
οποία θα φέρουν ζεστό χρήμα στα ταμεία των δήμων.
Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της ΚΕΔΕ https://tetragonika.govapp.gr/ όπου δηλώνε-
ται συμπληρωματικά ή και αρχικά το πραγματικό σημε-
ρινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας που ηλεκτροδοτείται ή 
και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε 
ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπί-
πτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9.
Για να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες τα «ξεχασμένα» τετραγω-
νικά των ακινήτων τους θα πρέπει να ακολουθήσουν 13 
βήματα: 
1. Σύνδεση στο σύστημα μέσω των στοιχείων πρόσβασης 
(μέσω user name και κωδικού πρόσβασης) στο TAXISnet
2. Δημιουργία νέας δήλωσης. Για τη δημιουργία νέας 
δήλωσης πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε την εφαρμογή να 
προχωρήσει σε αναζήτηση των ακινήτων μας στο περιου-
σιολόγιο της ΑΑΔΕ
3. Επιλέγετε αν η δήλωσή σας αφορά ηλεκτροδοτούμενα 
ή ακίνητα
Αυξάνεται καθημερινά σημαντικά ο αριθμός των πραγμα-
τικών τετραγωνικών μέτρων τα οποία θα φέρουν ζεστό 
χρήμα στα ταμεία των δήμων 
4. Προσοχή στα εξής σημεία:
 - Κάθε δήλωση γίνεται ανά αριθμό παροχής για τα ηλε-
κτροδοτούμενα ακίνητά σας ή ανά ακίνητο σε περίπτωση 
που δεν είναι ηλεκτροδοτούμενο
- Επιλέγοντας ακίνητο με αριθμό παροχής, θα προστεθούν 
αυτόματα στη δήλωσή σας και όσα ακίνητα έχετε στον 
δήμο με τον ίδιο αριθμό παροχής
- Σε δήλωση ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, εάν επι-

θυμείτε να προσθέσετε ακίνητο χωρίς αριθμό παροχής 
πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή στη Δήλωση». Το ακίνητο 
θα θεωρηθεί πως πλέον είναι ηλεκτροδοτούμενο και θα 
έχει τον ίδιο αριθμό παροχής με τα υπόλοιπα ακίνητα της 
δήλωσης.
5.Μετά επιλέγετε τον δήμο που απευθύνετε η δήλωσή σας
6. Στη συνέχεια εμφανίζονται τα ακίνητα σύμφωνα με το 
Ε9 για τον συγκεκριμένο δήμο. Εμφανίζονται για κάθε 
ακίνητο ο ΑΤΑΚ, ο αριθμός παροχής, η διεύθυνση, η κα-
τηγορία ακινήτου, το έτος κατασκευής και οι επιφάνειες 
κύριων και βοηθητικών χώρων
7. Πατάτε «Εισαγωγή στη δήλωση» για να εισαγάγετε το 
ακίνητο στη δήλωση. Σε περίπτωση που δεν έχει εμφανι-
στεί το ακίνητο, κάνετε «Δημιουργία ακινήτου»
8. Σε αυτό το σημείο η εφαρμογή εμφανίζει στη δήλωση 
3 πεδία:
 - Το ακίνητο όπως εμφανίζεται στο Ε9
- Τη δήλωση
- Το ακίνητο όπως εμφανίζεται στον ΔΕΔΔΗΕ μαζί με τη 
διαφορά των τετραγωνικών μέτρων από το Ε9.
9. Συμπληρώνετε τα πραγματικά τ.μ. στη δήλωση στο πε-
δίο Στοιχεία Δήλωσης Πολίτη
10. Εφόσον συμπληρώσετε τη δήλωση, πρέπει να εισα-
γάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για να μπορέσετε να 
ενημερωθείτε με email (υποχρεωτικό) όταν γίνει ολοκλή-
ρωση της δήλωσης από τον υπάλληλο του δήμου, και ένα 
τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό - υποχρεωτικό 
να συμπληρώσετε ένα από τα δύο νούμερα τηλεφώνου) 
σε περίπτωση που ο υπάλληλος θελήσει να επικοινωνήσει 
μαζί σας.
11. Πατώντας «Προσωρινή Αποθήκευση», η δήλωση δεν 
υποβάλλεται αλλά αποθηκεύεται προσωρινά και μπορείτε 
να δείτε μια προεπισκόπηση των στοιχείων που δηλώσα-
τε.
Αν θέλετε να την επεξεργαστείτε, πατήστε το κουμπί «Επε-
ξεργασία» και τροποποιείτε όποιο πεδίο επιθυμείτε (σε 
αυτό το στάδιο, αν επιστρέφετε στις Δηλώσεις, θα δείτε 
πως έχει δημιουργηθεί μια προσωρινά αποθηκευμένη 
δήλωση, την οποία μπορείτε και πάλι να τροποποιήσετε 
με το κουμπί επεξεργασίας που βρίσκεται στην τελευταία 
στήλη δεξιά).
12. Στο «Ιστορικό Δήλωσης», βλέπετε όλο το ιστορικό 
της δήλωσης που περιλαμβάνει την καταχώριση και κάθε 
τροποποίηση που κάνατε
13. Αν είστε σίγουροι πως αυτή θα είναι η τελική μορφή 
των στοιχείων που θα αποστείλετε, πατάτε το κουμπί 
«Υποβολή».

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
– ΤΑ ΣΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΝ

 
www.newmoney.gr

Η συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης άνοιξε το δρόμο 
για το πιο φιλόδοξο μέχρι τώρα οικονομικό πρόγραμμα 
της Ε.Ε. το οποίο έχει και σημαντικές πολιτικές προεκτά-
σεις. Οι μικρές πλούσιες χώρες της Ε.Ε. με μπροστάρη την 
Ολλανδία αναδείχθηκαν στο νέο πολιτικό πρωταγωνιστή 
της Ε.Ε., καθώς η στάση τους οδήγησε σε σημαντικές αλ-
λαγές την αρχική πρόταση της Κομισιόν.
Το πολιτικό στίγμα φάνηκε στη διάρκεια των μαραθώνι-
ων διαπραγματεύσεων όταν ο Ολλανδός πρωθυπουργός 
Μαρκ Ρούτε, που επιχείρησε να αποκτήσει πρωταγω-
νιστικό ρόλο δεν δίστασε να αντιπαρατεθεί έντονα και 
σκληρά με τον Ιταλό ομόλογό του Τζιουζέπε Κόντε, ενώ με 
τη στάση του έφερε στα όρια τον Γάλλο πρόεδρο Εμανου-
έλ Μακρόν. Στο τέλος οι φειδωλοί κέρδισαν σημαντικές 
επιστροφές χρημάτων από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. 
(rebates) ενώ έβαλαν και λίγη «άμμο» στα γρανάζια του 
μηχανισμού έγκρισης των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης, 
παρόλο που δεν κέρδισαν το βέτο που επιθυμούσαν.
Είναι σαφές, ότι οι «φειδωλοί» είναι αποφασισμένοι να 
σταθούν απέναντι στον γαλλο-γερμανικό άξονα για να 
προασπίσουν τα ειδικότερα συμφέροντά τους. Ο άξονας 
Παρίσι – Βερολίνου έδωσε σημάδια «ανάστασης» από τη 
στιγμή που Μακρόν και Μέρκελ ανακοίνωσαν την κοινή 
πρότασή τους για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά οι «φει-
δωλοί» πάτησαν πόδι και κέρδισαν. Ο λόγος είναι ότι τα 
χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πολλά για τα δε-
δομένα της Ε.Ε., έστω και εάν φαίνονται λίγα σε σύγκριση 
με εκείνα που ξοδεύουν οι ΗΠΑ.
Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που θα γίνουν τόσο μεγάλες 
επενδύσεις με κεφάλαια της Ε.Ε. τα οποία θα αντληθούν 
από την αγορά. Οι πλούσιες χώρες θα πληρώσουν το με-
γαλύτερο μέρος του λογαριασμού και είναι σαφές ότι οι 
«φειδωλοί» αποφάσισαν ότι δεν θα αφήσουν αμαχητί τη 
μερίδα του λέοντος στις μεγάλες χώρες. Το μεγάλο όφε-
λος για χώρες που πλήττονται από την κρίση, όπως κατ’ 

Συνέχεια στη σελ. 24
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Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Ο 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  : 1-21-25                                          22/07/2020

Κατακόρυφη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, από 
1,56 δις. ευρώ τον Μάιο του προηγούμενου έτους, σε μό-
λις 13 εκατ. τον Μάιο του 2020, κατέγραψαν τα στοιχεία 
της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο τρεχουσών συ-
ναλλαγών, καταδεικνύοντας το πλήγμα που έχει υποστεί ο 
κλάδος του τουρισμού την περίοδο της πανδημίας.
Η επέλαση του ιού καθώς και τα περιοριστικά μέτρα, τα 
οποία εξακολουθούσαν να ισχύουν τον Μάιο, οδήγησαν 
σε συρρίκνωση του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισο-
ζυγίου, που σχεδόν μηδενίστηκε, καθώς οι τουριστικές 
αφίξεις και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση 
κατά 97,7% και 99,2%, αντιστοίχως. Παράλληλα, μείω-
ση κατά 98,2% σημείωσαν και οι αντίστοιχες πληρωμές, 
ενώ πτώση κατά 20,6% καταγράφηκε και στο ισοζύγιο 
μεταφορών, λόγω της επιδείνωσης των ισοζυγίων των 
θαλάσσιων και των αεροπορικών μεταφορών.
Από την άλλη, λίγο βελτιωμένη είναι η εικόνα των ταξι-
διωτικών εσόδων το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου σε 
σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Ειδικότερα, φέτος 
οι εισπράξεις κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μει-
ώθηκαν σε 613,7 εκατ. ευρώ, από 2,8 δις. ευρώ το 2019 
και 2,5 δισ. ευρώ το 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος, τον Μάιο του 2020 το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 914 εκατ. 
ευρώ, έναντι πλεονάσματος 270 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 
2019, λόγω της επιδείνωσης των ισοζυγίων υπηρεσιών 
και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία μερικώς αντι-
σταθμίστηκε από τη βελτίωση στα ισοζύγια αγαθών και 
πρωτογενών εισοδημάτων (πχ. εισοδήματα από εργα-
σία, άμεσες επενδύσεις). Από την άλλη, το έλλειμμα του 

ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε σημαντικά (σε -1,2 δισ. 
ευρώ, από -2,3 δις. ευρώ) δεδομένου ότι οι εισαγωγές 
μειώθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές. Όπως σχο-
λιάζει η ΤτΕ, η μείωση τόσο των εξαγωγών όσο και των 
εισαγωγών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των 
εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων, στην οποία συνέ-
βαλε και η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. 
Οι εξαγωγές αγαθών (χωρίς καύσιμα) μειώθηκαν κατά 
18,7% σε τρέχουσες τιμές (18,1% σε σταθερές τιμές), ενώ 
οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, 
κατά 27,8% (27,1% σε σταθερές τιμές).
Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της ΤτΕ, 
το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε 
σημαντικά, πρωτίστως λόγω της συρρίκνωσης του πλε-
ονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, το οποίο σχεδόν 
μηδενίστηκε, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών 
και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 
97,7% και 99,2%, αντιστοίχως.
Το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2020 το έλλειμμα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 5,6 
δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 706 εκατ. ευρώ σε σύγκριση 
με το ίδιο διάστημα πέρυσι, οπότε διαμορφώθηκε στα 4,8 
δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο αυτή το 
πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 
το ήμισυ λόγω της επιδείνωσης όλων των επιμέρους ισο-
ζυγίων και κυρίως του ταξιδιωτικού. Οι αφίξεις μη κατοί-
κων ταξιδιωτών καθώς και οι σχετικές εισπράξεις παρου-
σίασαν μείωση κατά 63,8% και 78,5%, αντιστοίχως. Όσον 
αφορά το ισοζύγιο μεταφορών, το πλεόνασμά του περιο-
ρίστηκε κατά 20,4%. Επίσης, περιορίστηκε το έλλειμμα 
του ισοζυγίου αγαθών, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν 
με ταχύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές. Όπως σχολιάζει η 
ΤτΕ, οι εξελίξεις των εξαγωγών και εισαγωγών αντανα-
κλούν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις των εξαγωγών και 
εισαγωγών καυσίμων αντιστοίχως. Οι εξαγωγές αγαθών 
χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 4,1% σε τρέχουσες τιμές 
(3,6% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές 
μειώθηκαν κατά 11,6% (11,1% σε σταθερές τιμές).

εξοχήν η Ελλάδα, είναι ότι θα υπάρχουν το επόμενο διά-
στημα σημαντικά κεφάλαια για επενδύσεις, καθώς και για 
ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
Είναι λογικό ότι ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που θα 
δαπανηθούν στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, θα «επι-
στρέψουν» στον πλούσιο Βορρά, από όπου θα προέλθει 
ο εξοπλισμός και πολλές υπηρεσίες που θα στηρίξουν την 
«πράσινη και ψηφιακή μετάβαση». Ωστόσο, ο τρόπος 
που θα δαπανηθούν τα χρήματα αυτά θα υπόκειται στον 
έλεγχο της Κομισιόν, αλλά και του Συμβουλίου Υπουργών 
σύμφωνα με το μηχανισμό που θεσπίστηκε κατ΄ απαίτη-
σιν των «φειδωλών».
Είναι ξεκάθαρο ότι μια χώρα, εφόσον κρίνει ότι η διευθέ-
τηση δεν την εξυπηρετεί ή, για παράδειγμα, δεν έχει αρ-
κετό «μερίδιο» στο επενδυτικό πρόγραμμα κάποιας άλλης 
χώρας, θα έχει τη δυνατότητα να προβάλει αντιρρήσεις 
για το εθνικό σχέδιο της τελευταίας και έτσι να ασκήσει 
πιέσεις. Τα εθνικά σχέδια θα υποβάλλονται στην Κομισιόν 
η οποία θα τα παραπέμπει στην Οικονομική και Δημοσιο-
νομική Επιτροπή, η οποία προετοιμάζει τις εργασίες του 
συμβουλίων υπουργών ΕΚΟΦΙΝ. Εάν εκεί δεν επιτευχθεί 
συμφωνία, τότε η απόφαση θα παραπέμπεται στο Συμ-
βούλιο, όπου εκεί θα πρέπει να επιλυθεί πολιτικά το θέμα.
Το συμπέρασμα είναι ότι ναι μεν δεν πέρασε των Ολλαν-
δών και λοιπών φειδωλών οι οποίοι ζητούσαν δικαίωμα 
βέτο στο πρόγραμμα κάθε χώρας, αλλά από την άλλη θα 
υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα δυσκολεύει (και θα 
καθυστερεί) τα πράγματα. Είναι ένας τρόπος δηλαδή για 
να προασπίσουν τα οικονομικά και εμπορικά συμφέροντά 
τους οι χώρες μέλη.
Την ίδια στιγμή η απόφαση των ηγετών για το Ταμείο 
Ανάκαμψης προβλέπει ρητά ότι τα εθνικά σχέδια που θα 
υποβάλλονται θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια σχε-
τικά με την «μεταρρυθμιστική και επενδυτική ατζέντα του 
εκάστοτε κράτους μέλους για τα έτη 2021-2023. Τα σχέδια 
θα επανεξεταστούν και θα προσαρμοστούν ανάλογα με τις 
ανάγκες το 2022, ώστε να ληφθεί υπόψη η τελική κατανο-
μή των κονδυλίων για το 2023».
Στην πράξη, αυτό σημαίνει, ότι η έγκριση των σχεδίων θα 
υπόκειται στην έγκριση των ευρύτερων οικονομικών και 
αναπτυξιακών πολιτικών που θα εφαρμόζουν οι χώρες 
μέλη, με κριτήρια την «οικονομική και κοινωνική ανθε-
κτικότητα» του κράτους μέλους καθώς και την «αποτελε-
σματική συμβολή στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση 
αποτελεί επίσης προϋπόθεση για θετική αξιολόγηση». 
Το πεδίο ερμηνείας είναι βέβαια ευρύ, αλλά είναι σαφές 
ότι στο μικροσκόπιο της Κομισιόν, της Οικονομικής και 

Δημοσιονομικής Επιτροπής και, τελικά εάν χρειαστεί, του 
Συμβουλίου Υπουργών θα μπαίνουν οι εθνικοί προϋπο-
λογισμοί, τα ασφαλιστικά συστήματα και ένα ευρύ φάσμα 
εθνικών πολιτικών.
Δεν πρόκειται βέβαια για μνημόνια τύπου ESM , όπως τα 
γνωρίσαμε στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης, αλλά είναι 
σαφές ότι θα υπάρχουν μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου 
από τους οποίους, μάλιστα, θα εξαρτώνται και οι εκταμι-
εύσεις των χρηματοδοτήσεων μετά την αρχική έγκριση 
των σχεδίων.


