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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων 
Σελ 1 και 3
Ο ρόλος του «Ανεξάρτητου Μηχανικού» για την επιτά-
χυνση των έργων στο Ελληνικό   
Σελ 1 και 4
ΥΠΕΝ: «Με γρήγορους ρυθμούς τα Τοπικά Πολεοδομικά 
Σχέδια»   
Σελ 5
Ξεκινά το πρόγραμμα επανασύνδεσης νοικοκυριών με 
χαμηλά εισοδήματα στο ρεύμα   
Σελ 6 
Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές 
σχετικά με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, 
σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ   
Σελ 7 
Υφυπουργείο Αθλητισμού: Υπεγράφη μνημόνιο «Συνα-
ντίληψης και Συνεργασίας» με την LAMDA Development   
Σελ 8 
Πρόσκληση του ΕΣΠΑ προς τον ΑΔΜΗΕ για τις παραλλα-
γές γραμμών μεταφοράς στον οικισμό της Ν. Πεντέλης
Σελ 9 
Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε καταστήματα λιανικής 
και υπηρεσίες ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς   
Σελ 10
Συμφωνία της Daimler με τους εργαζόμενους για περικοπές 
ωρών εργασίας και σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρίας
Σελ 11 
Η Ντ. Μπακογιάννη πρόεδρος της διακομματικής κοι-
νοβουλευτικής επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης 
Σελ 12 
Βουλή: Διαβεβαιώσεις Υπ. Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικά-
κου για διασφαλισμένους πόρους Τ.Α 
Σελ 13 
Επιχειρηματίες και ερευνητές δηλώνουν ποιες είναι οι 
μεγαλύτερες προκλήσεις τους στην ανάπτυξη καινοτομίας 
Σελ 14 και 15
Σε 2.098 μαθήματα εξετάστηκαν ηλεκτρονικά 44.658 φοιτη-
τές του ΑΠΘ. Τι θα γίνει με την εξεταστική του Σεπτεμβρίου
Σελ 16
To «παζάρι» της Άγκυρας στο ενεργειακό παιχνίδι με τη 
Μόσχα
Σελ 17 
Green Tank: Να αναθεωρηθούν τα κριτήρια για την κα-
τανομή πόρων από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
Σελ 18 και 19 
ΕΕ: Ασφάλεια των δικτύων 5G: έκθεση των κρατών μελών 
Σελ 20 
Επενδυτικό σχέδιο στηρίζει το πρώτο ιταλικό κεφάλαιο 
επενδύσεων στην οικονομία του διαστήματος
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: Τα  βασικότερα σημεία του νόμου για την «Διϋπηρεσιακή Μο-

νάδα Ελέγχου Αγοράς και άλλες διατάξεις» επισημαίνει σε ανα-
κοίνωσή του –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων.
 Ειδικότερα όσον αφορά τις ρυθμίσεις της γενικής γραμματείας 
Βιομηχανίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την 
άρση των διοικητικών εμποδίων, σημειώνεται ότι:
-Αίρονται διοικητικές ασάφειες αδειοδότησης μονάδων παρα-
γωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων,  οικονομικής δραστηριότη-
τας υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης άξιας.
-Διευκολύνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής υφιστά-
μενων Βιομηχανικών Περιοχών, τα οποία βρίσκονται σε προ-
χωρημένο στάδιο ανάπτυξης τους.
-Συστήνεται Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, υπό την εποπτεία 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στο οποίο καταχωρίζο-
νται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του 
έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους.
-Διευκολύνεται η σύζευξη του συστήματος έρευνας και καινο-

τομίας με το παραγωγικό σύστημα της χώρας.
-Παρατείνονται για δέκα μήνες οι προθεσμίες που έχουν τεθεί 
προς υλοποίηση στους ν.3982/2011 και 4302/2014 στις επιχει-
ρήσεις του μεταποιητικού κλάδου και της εφοδιαστικής αλυσί-
δας, καθώς και στις προθεσμίες που τίθενται για ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση υποδομών εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων.
-Παρατείνεται έως 31/12/2021 η προθεσμία ολοκλήρωσης 
της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών 
δραστηριοτήτων.
-Καθίσταται υποχρεωτική η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης 
Καλής Εκτέλεσης, όσον αφορά στις συνδέσεις με τα δίκτυα κοι-
νής ωφελείας, προς τους αρμόδιους φορείς: ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Εται-
ρείες Διανομής Αερίου, ΔΕΥΑ και τις κατά τόπους πυροσβεστικές 
υπηρεσίες, προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας και υγείας.
-Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ως αυτοτελής 
λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιό-
τητας (ΕΣΥΠ) ανακτά δυνατότητα καθιέρωσης σημάτων πιστο-
ποίησης. Αναλυτικά στη σελ 3

Εισάγεται ο θεσμός του Ανεξάρτητου Μηχανικού , ως ανεξάρ-
τητος εμπειρογνώμονας, για τον έλεγχο και την έγκριση των 
μελετών κατασκευής, την επίβλεψη και τον τελικό έλεγχο των 
έργων υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - 
Αγίου Κοσμά, με τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το παρεμπόριο, σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με στόχο την επιτάχυνση των έργων υποδομής στο Ελληνικό 
εισάγεται ο θεσμός του Ανεξάρτητου Μηχανικού «και με κοινή 
υπουργική απόφαση καθορίζονται τα προσόντα, τα καθήκοντά 

του, τα όρια των αρμοδιοτήτων του καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτομέρεια» όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο.
Οι Ανεξάρτητοι Μηχανικοί μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και θα μπορούν να  επιλέγονται είτε για μεμονωμένα 
έργα, είτε ανά κατηγορία είτε για το σύνολο των προς υλοποί-
ηση έργων.
Για τα έργα υποδομής προβλέπεται η εκπόνηση των αναγκαίων 
μελετών, από μελετητές οι οποίες θα ελέγχονται από τον Ανε-
ξάρτητο Μηχανικό, που επιλέγονται από τον επενδυτή. 
Αναλυτικά στη σελ 3

«Η ανταπόκριση των δήμων στην πρόσκληση του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν εντυπωσιακή και δείχνει 
ότι ο γενικευμένος πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί αίτημα 
που έχει ωριμάσει σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης», δή-
λωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτρης 
Οικονόμου, καθώς με τη συμμετοχή 208 δήμων της χώρας 
ολοκληρώθηκε το στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 
πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) 
του ΥΠΕΝ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Όπως τόνισε ο κ. Οικονόμου, «το πρόγραμμα θα προχωρήσει 

με γρήγορους ρυθμούς, ανά φάσεις των 200 δημοτικών ενο-
τήτων προκειμένου να καλύψει όλη τη χώρα. Οι μελέτες της 
πρώτης φάσης θα προκηρυχθούν τον Σεπτέμβριο και θα ακο-
λουθήσουν ανά τετράμηνο οι επόμενες φάσεις».
 «Η κλίμακα του προγράμματος υπερβαίνει κατά πολύ οποια-
δήποτε ανάλογη προσπάθεια κατά τα τελευταία 40 χρόνια στη 
χώρα», ανέφερε ο υφυπουργός. 
Αναλυτικά στη σελ 4

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ   

ΥΠΕΝ: «ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ»   
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   Τιμώμενη χώρα στην παγκόσμια τουριστική έκθεση ΜΑ-
ΤΚΑ 2021 -που θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι, από τις 21 
έως τις 24 Ιανουαρίου 2021- θα είναι η Ελλάδα, η οποία 
αποτελεί τα τελευταία χρόνια τον δημοφιλέστερο προορι-
σμό για τους Φινλανδούς τουρίστες.
Στο πλαίσιο αυτό και κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η χώρα 
μας θα έχει τη δυνατότητα να διοργανώσει σειρά εκδηλώ-
σεων και άλλων δράσεων, που θα παρουσιάζουν με προ-
νομιακό και ολοκληρωμένο τρόπο στη φινλανδική αλλά και 
ευρύτερα σκανδιναβική αγορά την πολυμορφία του ελλη-
νικού τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα οι επισκέπτες της 
έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά 
για τις όλα τα μέτρα που λαμβάνονται τόσο για τη βιώσι-
μη τουριστική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού 
κάλλους της Ελλάδας από τις αρνητικές συνέπειες του υπερ-
τουρισμού, όσο και για τη δημιουργία και διαφύλαξη ενός 
ασφαλούς και οικείου περιβάλλοντος για τους τουρίστες.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με φορείς εκπαί-
δευσης και ανάπτυξης, διοργανώνουν -στις 27 & 28 Νο-
εμβρίου 2020- το 4ο διαδικτυακό συνέδριο MoodleMoot 
και καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 
τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2020.
Το Moodle –όπως τονίζεται σε ανακοίνωση- είναι ένα 
λογισμικό ανοιχτού κώδικα και η πιο διαδεδομένη 
πλατφόρμα εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (Virtual 

learning environment-VLE), που χρησιμοποιείται σήμε-
ρα από 120 εκατομμύρια και πλέον χρήστες. Πέρα από 
τη εκτεταμένη χρήση του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης, το Moodle χρησιμοποιείται από πολλές μεγάλες 
εταιρείες παγκοσμίως για την εκπαίδευση προσωπικού 
και την εκπαίδευση και υποστήριξη πελατών.
Σκοπός του συνεδρίου MoodleMoot είναι να προωθήσει 
τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική 
κοινότητα για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές 
πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα και στην Κύπρο, κα-
θώς και να παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουρ-
γιών του Moodle στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς.
Θεματικές ενότητες: 
•Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle στην Πρωτοβάθμι-
α-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση •Καλές πρακτικές χρήσης 
του Moodle στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση •Καλές πρα-
κτικές χρήσης του Moodle σε εταιρικό περιβάλλον
•Mobile Learning •Learning analytics
•Gamification στο Moodle •Διαχείριση και ανάπτυξη του 
Moodle •Επεκτάσεις και διασύνδεση με άλλες πλατφόρ-
μες •Εργαστήρια Το συνέδριο απευθύνεται σε
•Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης •Μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής 
Κοινότητας •Ερευνητές της Εκπαίδευσης •Εκπαιδευτές 

Ενηλίκων •Εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν το Moodle.
Η φόρμα υποβολής των εργασιών είναι διαθέσιμη στο 
https://moodlemoot.ellak.gr/submissions/. 
Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής των συμμετεχό-
ντων είναι στις 22 Νοεμβρίου 2020.  
Σημαντικές ημερομηνίες
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων :
15 Οκτωβρίου
Επιβεβαίωση αποδοχής προτάσεων: 20 Οκτωβρίου
Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής συμμετεχόντων:
22 Νοεμβρίου
Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - 
ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 και σήμερα αποτελείται από 
31 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς 
φορείς. 
Πληροφορίες: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, 
info@ellak.gr, https://moodlemoot.ellak.gr/

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ 
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ MATKA 2021 

4Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ MoodleMooT Greece – cyprus 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

25 - 30 Σεπτεμβρίου 2020

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

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

18 - 22 Οκτωβρίου 2020
9th IUPAC International Conference on 
Green Chemistry (ICGC-9)
ΑΘΗΝΑ

Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία 
με την ICGCSD της IUPAC και το Ελληνικό 
Δίκτυο Πράσινης Χημείας



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Εισάγεται ο θεσμός του Ανεξάρτητου Μηχανικού , ως ανε-
ξάρτητος εμπειρογνώμονας, για τον έλεγχο και την έγκρι-
ση των μελετών κατασκευής, την επίβλεψη και τον τελικό 
έλεγχο των έργων υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, με τροπολογία στο νομοσχέδιο 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το παρε-
μπόριο, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με στόχο την επιτάχυνση των έργων υποδομής στο Ελλη-
νικό εισάγεται ο θεσμός του Ανεξάρτητου Μηχανικού «και 
με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται τα προσόντα, 
τα καθήκοντά του, τα όρια των αρμοδιοτήτων του καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως σημειώνεται 
στο νομοσχέδιο.
Οι Ανεξάρτητοι Μηχανικοί μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και θα μπορούν να  επιλέγονται είτε για 

μεμονωμένα έργα, είτε ανά κατηγορία είτε για το σύνολο 
των προς υλοποίηση έργων.
Για τα έργα υποδομής προβλέπεται η εκπόνηση των ανα-
γκαίων μελετών, από μελετητές οι οποίες θα ελέγχονται 
από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, που επιλέγονται από τον 
επενδυτή. Η εκτέλεση των έργων θα γίνεται από εργολά-
βους επιλογής του επενδυτή όπου και πάλι θα είναι υπό 
την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού που αναλαμ-
βάνει την επίβλεψη των εργασιών και ελέγχει την εκτέλε-
ση τους σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και για την 
ολοκλήρωση των εργασιών και η παραλαβή του έργου ο 
Ανεξάρτητος Μηχανικός θα εκδίδει την «Βεβαίωση Πε-
ραίωσης Έργου» η οποία θα υποβάλλεται στην αντίστοι-
χη υπηρεσία του καθ`ύλην αρμόδιου υπουργείου προς 
απλούστευση της διαδικασίας η οποία θα πρέπει εντός 

15 μόλις ημερών να παραλάβει το έργο με την υπογραφή 
σχετικού πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια το Δημόσιο (αφορά 
όλα τα έργα δημόσιου συμφέροντος) θα προχωράει στη 
σχετική παραχώρηση προς τους φορείς στους οποίους 
ανήκουν τα έργα κατά κυριότητα, χρήση ή εκμετάλλευση 
είτε θα τίθεται το έργο, απευθείας, σε δημόσια χρήση.
Διευκρινίζεται επιπλέον πως οι τυχόν διαφορές θα επιλύ-
ονται από τριμελές διαιτητικό δικαστήριο. Τα υπουργεία 
που εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή είναι τα υπουργεία 
Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων.
Θεσπίζεται τέλος, ειδική υποχρέωση των φορέων του Δη-
μοσίου να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή κατ` απόλυ-
τη προτεραιότητα προς διευκόλυνση της υλοποίησης των 
έργων αυτών.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ   

   Τα έξι βασικότερα σημεία του νόμου για την «Διϋπη-
ρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς και άλλες διατάξεις» 
επισημαίνει σε ανακοίνωσή του –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 Σύμφωνα με το υπουργείο οι σημαντικότερες ρυθμίσεις 
είναι οι εξής:
 * Συστήνεται νέα Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της 
αγοράς για:
-την πάταξη του παράνομου εμπορίου, 
-την εποπτεία και έλεγχο της αγοράς στον τομέα των αγα-
θών και υπηρεσιών,
-την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων των κα-
ταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε όλο το 
φάσμα του εμπορίου (φυσικό και ηλεκτρονικό).
- την υπεραξία της διανοητικής ιδιοκτησίας, 
-την ένταση του υγιούς ανταγωνισμού 
 * Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα νομικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου με ηλεκτρονικά μέσα:
-Η πρόσκληση των εταίρων μπορεί να προβλέπει ότι η 
συνέλευση των εταίρων θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.
 * Σύσταση ΙΚΕ μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στά-
σης (e-ΥΜΣ) 
- Στο εξής η ΙΚΕ θα συστήνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά 
μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) 
με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται συμβολαιο-
γραφικό έγγραφο. Πέραν της δυνατότητας της ηλεκτρονι-
κής σύστασης με πρότυπο καταστατικό, παρέχεται πλέον 
και η δυνατότητα χρήσης πρότυπου καταστατικού με 
πρόσθετο περιεχόμενο, το οποίο αποσκοπεί στην πλήρη 
κάλυψη των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων.

 * Δημιουργείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα ELEVATE 
GREECE 
για την κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών -Επι-
χειρήσεων, που «ξεκλειδώνει» τη δυνατότητα για την 
παροχή στοχευμένων κινήτρων από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα στις νεοφυείς επιχειρήσεις που εντάσσο-
νται σ’ αυτό.
 * Ενισχύεται η δραστηριότητα των επιχειρήσεων για 
Έρευνα και Ανάπτυξη μέσω της αύξησης του συντελε-
στή των φορολογικών κινήτρων του ‘Αρθρου 22 Α του 
ν.4172/2013 και της επιτάχυνσης της διαδικασίας πιστο-
ποίησης των δαπανών για Ε&Α
-Αύξηση από +30% σε +100% του συντελεστή υπερ-έκ-
πτωσης των δαπανών των επιχειρήσεων για Έρευνα και 
Ανάπτυξη (Ε & Α) ως ισχυρότερο κίνητρο για να σχεδιά-
σουν και να υλοποιήσουν προγράμματα Ε & Α.
-Μεταρρύθμιση της διαδικασίας πιστοποίησης των δα-
πανών για Ε&Α με την εισαγωγή μιας νέας, εναλλακτι-
κής, διαδικασίας μέσω ορκωτών ελεγκτών, ενώ τίθεται 
αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών για την έγκριση του 
φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών σχεδίων από την 
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.
 * Ρυθμίσεις της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την άρση των διοι-
κητικών εμποδίων.
-Αίρονται διοικητικές ασάφειες αδειοδότησης μονάδων 
παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων,  οικονομικής 
δραστηριότητας υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης 
άξιας.
-Διευκολύνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής υφι-

στάμενων Βιομηχανικών Περιοχών, τα οποία βρίσκονται 
σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης τους.
-Συστήνεται Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, υπό την 
εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στο οποίο 
καταχωρίζονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, 
ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους.
-Διευκολύνεται η σύζευξη του συστήματος έρευνας και 
καινοτομίας με το παραγωγικό σύστημα της χώρας.
-Παρατείνονται για δέκα μήνες οι προθεσμίες που έχουν 
τεθεί προς υλοποίηση στους ν.3982/2011 και 4302/2014 
στις επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου και της εφοδι-
αστικής αλυσίδας, καθώς και στις προθεσμίες που τίθενται 
για ανάπτυξη και ολοκλήρωση υποδομών εντός των Επι-
χειρηματικών Πάρκων.
-Παρατείνεται έως 31/12/2021 η προθεσμία ολοκλήρω-
σης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευ-
αστικών δραστηριοτήτων.
-Καθίσταται υποχρεωτική η κατάθεση της Υπεύθυνης 
Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης, όσον αφορά στις συνδέσεις με 
τα δίκτυα κοινής ωφελείας, προς τους αρμόδιους φορείς: 
ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Εταιρείες Διανομής Αερίου, ΔΕΥΑ και τις 
κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες, προς όφελος της 
δημόσιας ασφάλειας και υγείας.
-Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ως αυ-
τοτελής λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος 
Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ανακτά δυνατότητα καθιέ-
ρωσης σημάτων πιστοποίησης.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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«Η ανταπόκριση των δήμων στην πρόσκληση του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν εντυπωσιακή 
και δείχνει ότι ο γενικευμένος πολεοδομικός σχεδιασμός 
αποτελεί αίτημα που έχει ωριμάσει σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης», δήλωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Δημήτρης Οικονόμου, καθώς με τη συμ-
μετοχή 208 δήμων της χώρας ολοκληρώθηκε το στάδιο 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα εκπόνησης 
Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) του ΥΠΕΝ, αναφέ-
ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Όπως τόνισε ο κ. Οικονόμου, «το πρόγραμμα θα προ-
χωρήσει με γρήγορους ρυθμούς, ανά φάσεις των 200 
δημοτικών ενοτήτων προκειμένου να καλύψει όλη τη 
χώρα. Οι μελέτες της πρώτης φάσης θα προκηρυχθούν 
τον Σεπτέμβριο και θα ακολουθήσουν ανά τετράμηνο οι 
επόμενες φάσεις».
 «Η κλίμακα του προγράμματος υπερβαίνει κατά πολύ 
οποιαδήποτε ανάλογη προσπάθεια κατά τα τελευταία 40 
χρόνια στη χώρα», ανέφερε ο υφυπουργός.
 Ειδικότερα, οι 208 δήμοι, επί συνόλου 330, ανταποκρι-
νόμενοι στην πρόσκληση, ζήτησαν την εκπόνηση ΤΠΣ 
σε 627 δημοτικές ενότητες από τις συνολικά 1.044 της 

χώρας. Εξ αυτών, σε πρώτη προτεραιότητα για την εκπό-
νηση ΤΠΣ κατατάχθηκαν 316 δημοτικές ενότητες, σε δεύ-
τερη προτεραιότητα 197 και σε τρίτη προτεραιότητα 114.
 Όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, όσον αφορά στην προ-
τεραιοποίηση, αυτή θα ολοκληρωθεί με τον συνυπολο-
γισμό 30 κριτηρίων αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και 
κοινωνικού χαρακτήρα. Έχουν ήδη συγκεντρωθεί τα σχε-
τικά δεδομένα, όπως η μεταβολή πληθυσμού, το δηλω-
θέν φορολογητέο εισόδημα, ο δείκτης αστικοποίησης, η 
νησιωτικότητα, οι προστατευόμενες περιοχές της φύσης, 
οι τουριστικές κλίνες, οι άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώ-
σεις, οι κατευθύνσεις των περιφερειακών χωροταξικών 
πλαισίων, ο υφιστάμενος πολεοδομικός σχεδιασμός, οι 
ευπαθείς ομάδες. Βάσει αυτών των κριτηρίων, θα εκτιμη-
θούν για κάθε δημοτική ενότητα δείκτες προτεραιότητας 
με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων.
 Οι δείκτες είναι οι εξής τρεις, με διαφορετικό θεματικό 
προσανατολισμό:
Α. Αναπτυξιακές πιέσεις και δυνατότητες
Β. Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (λαμβανομένου υπό-
ψη και του εν εξελίξει προγράμματος εκπόνησης Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών στις περιοχές του δικτύου 

Natura 2000)
Γ. Κοινωνικά προβλήματα συνδεόμενα με χωρικές παρα-
μέτρους.
 Υπενθυμίζεται από το ΥΠΕΝ, ότι παράλληλα με το πρό-
γραμμα των ΤΠΣ προχωρά ο ταχύρυθμος πολεοδομικός 
σχεδιασμός ορισμένων περιοχών μέσω Ειδικών Πολε-
οδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ). Τα ΕΠΣ έχουν ακριβώς το ίδιο 
ρυθμιστικό περιεχόμενο με τα ΤΠΣ. Διαφέρουν, όμως, 
ως προς τη δυνατότητα να μην καλύπτουν ολόκληρες 
δημοτικές ενότητες, καθώς και στην ταχύτερη εκπόνηση 
και έγκριση (ολοκλήρωση σε ένα στάδιο αντί τριών όπως 
τα ΤΠΣ).
 Εν προκειμένω, θα αξιοποιηθούν σε περιπτώσεις δήμων 
που παρουσιάζουν επείγουσες ανάγκες, σε ανταπόκριση 
του ΥΠΕΝ στα αιτήματα των ίδιων των δήμων.
 Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το εργαλείο του ΕΠΣ έχει ήδη 
χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση των περιοχών που κά-
ηκαν στο Μάτι. Η οργάνωση της διαδικασίας ανάθεσης 
έγινε από το ΤΕΕ, ενώ η επίβλεψη της εκπόνησης των ανα-
γκαίων μελετών έγινε από τις υπηρεσίες του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης 
χρηματοδότησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(AΠΕ) του Ομίλου Τέρνα Ενεργειακή, για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα ενέταξε στα κριτήρια χρηματοδότησης, αρ-
χές που αφορούν θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και 
εταιρικής διακυβέρνησης (ΕSG), σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. 
 Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αρχές αυ-
τές προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αφορούν μεταξύ 
άλλων, τη μείωση των ετήσιων εκπομπών ισοδύναμου 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq), εντός της ερχόμενης 
πενταετίας συνολικά, κατά τουλάχιστον 20% και την 
εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης Eco-
Management and Audit Scheme (EMAS).
 Η χρηματοδότηση αφορά επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ, σε ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά 
έργα και φωτοβολταϊκά πάρκα), συνολικής ισχύος που 
υπερβαίνει τα 120 MW. 
 Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, 
η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει την ηγετική της θέση στη 
χρηματοδότηση του τομέα της ενέργειας και ειδικότερα 
των ΑΠΕ και αποδεικνύει εμπράκτως τη δέσμευσή της 
στις αρχές υπεύθυνης τραπεζικής, εφαρμόζοντας με δια-
φάνεια στις τραπεζικές της εργασίες θέματα ESG που αφο-
ρούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη 

της κοινωνίας. 
 Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που 
συμμετείχε στη διαμόρφωση των αρχών υπεύθυνης τρα-
πεζικής, μαζί με άλλες 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, 
μέλη της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας των Ηνω-
μένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI). Οι αρχές αυτές 
καθορίζουν και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο επιδιώ-
κεται να αναπτυχθεί η Αειφόρος Τραπεζική (Sustainable 
Banking) τα επόμενα χρόνια. Η υιοθέτησή τους αποτελεί 
αποφασιστική κίνηση, προκειμένου να επιτευχθεί η μέ-
γιστη δυνατή εναρμόνιση με τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για το 
Κλίμα. 
 Όπως τονίζει η Ελένη Βρεττού, ανώτερη γενική διευθύ-
ντρια, επικεφαλής του Corporate και Investment Banking 
της Τράπεζας Πειραιώς, «η περιβαλλοντική και κοινωνική 
ευαισθητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, αναμένε-
ται να αποτελέσει στο προσεχές μέλλον, κυρίαρχο παρά-
γοντα διαφοροποίησης των παρεχόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών στην ελληνική αγορά, προς την κατεύθυνση 
της βιώσιμης ανάπτυξης. Η Τράπεζα Πειραιώς συμβάλ-
λει στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας προς 
αυτή την κατεύθυνση. 
 Σήμερα, κάνουμε μαζί με την μεγαλύτερη εταιρεία κα-
θαρής ενέργειας της χώρας, την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 
την αρχή για την παροχή ουσιαστικών κινήτρων χρη-

ματοοικονομικής ανταγωνιστικότητας μέσω υιοθέτησης 
περιβαλλοντικών αρχών και στόχων, συμβάλλοντας με 
αυτό τον τρόπο ενεργά στην περιβαλλοντική και κλιματι-
κή αναβάθμιση της χώρας.
 Η Τράπεζα Πειραιώς, εκτός του ότι διατηρεί το μεγαλύτε-
ρο δανειακό χαρτοφυλάκιο καθαρής ενέργειας στην χώρα 
που ξεπερνά το 1,7GW, αποτελεί ενεργά και επιτυχημένα, 
εδώ και σειρά ετών, το πιστωτικό ίδρυμα με το πλέον 
καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο διαρκώς 
βελτιώνει».
 Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΚΗ, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, δήλωσε: Η συνεργασία 
μας με την Τράπεζα Πειραιώς για την χρηματοδότηση 
έργων ΑΠΕ στη βάση αρχών που λαμβάνουν υπόψη 
τους και θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής 
διακυβέρνησης (ESG) αποδεικνύει στην πράξη την προ-
σήλωσή μας, τόσο στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμε-
τώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από επενδύσεις 
καθαρής ενέργειας, όσο και στα θέματα ESG. Ο Όμιλος 
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή 
καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα. Το επενδυτικό μας πρό-
γραμμα, εστιάζει στην καθαρή ενέργεια, την αποθήκευση 
ενέργειας με αντλησοταμίευση και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση απορριμμάτων, με πολλαπλά οφέλη για το 
περιβάλλον, την καθημερινότητα των Ελλήνων και την 
ελληνική οικονομία».

ΥΠΕΝ: «ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ»   

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ eNVIroNMeNTAl, socIAl ANd GoVerNANce (esG) 
Από την Τράπεζα Πειραιώς στον όμιλο ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
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    Νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα στα οποία έχει διακο-
πεί η ηλεκτροδότηση λόγω χρεών μπορούν –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- να υποβάλουν αιτήσεις για επανασύνδεση, 
καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα κριτήρια και τη 
διαδικασία ένταξης στο μέτρο.
   Η απόφαση (ΦΕΚ 3088 Β’, 24-7-2020) των υπουργείων 
Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Οικονομικών προβλέπει 
συγκεκριμένα την παροχή από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών 
με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από 
το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρό-
θεσμων οφειλών. Το βοήθημα - ανάλογα με το ύψος της 
οφειλής - θα χορηγείται με απόφαση τοπικών επιτροπών 
ανά Δήμο και θα καλύπτει το 30 έως και το 100 % της 
οφειλής (ανάλογα με το ύψος της) ενώ το υπόλοιπο ποσό 
θα ρυθμίζεται σε άτοκες δόσεις.
   Αναλυτικά οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το ύψος 
του βοηθήματος καθορίζονται σύμφωνα με την Υπουργι-
κή Απόφαση ως εξής:
   -Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί 
από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020 και να 
παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας. Το βοήθημα χορηγείται αποκλειστικά για 
την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.
   -Τα εισοδηματικά όρια, ανάλογα με το μέγεθος του νοι-
κοκυριού ορίζονται ως εξής:
   Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ.
   Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μο-

νογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ.
   Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή 
οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ.
   Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη 
ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 
ευρώ
   Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και 
τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα 
ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ.
   Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλι-
κα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 
27.000 ευρώ.
   Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθενται 4.500 
ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250 ευρώ, με 
ανώτατο όριο τα 31.500 ευρώ.
   Αν στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο ή άτομα με 
αναπηρία 67% και άνω τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται 
κατά 8.000 ευρώ ενώ αν υπάρχει άτομο ή άτομα που 
έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών 
συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραί-
τητη για τη ζωή τους, τα όρια αυξάνονται κατά 15.000 
ευρώ.
   -Τα περιουσιακά κριτήρια έχουν ως εξής: η αξία της ακί-
νητης περιουσίας (με τον υπολογισμό για τον ΕΝΦΙΑ) δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο 
νοικοκυριό, συν 15.000 ευρώ για κάθε μέλος με ανώτατο 
όριο τα 180.000 ευρώ. Επίσης το νοικοκυριό δεν πρέπει 
να δηλώσει δαπάνες πολυτελείας (π.χ. σκάφη αναψυχής, 
δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακές βοηθοί κλπ.)
   -Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε επιτροπές που συστή-

νονται ανά Δήμο με συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου, 
του ΔΕΔΔΗΕ και ενός προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, 
οι οποίες θα εξετάζουν την πραγματική οικονομική και 
περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, θα χορηγούν το 
ειδικό βοήθημα και θα δίνουν την εντολή για την επανα-
σύνδεση των ευπαθών καταναλωτών.
   Μαζί με την αίτηση τα νοικοκυριά θα πρέπει να υπο-
βάλουν την τελευταία δήλωση εισοδήματος (Ε1), το Ε9, 
το εκκαθαριστικό εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, γνωμάτευση πιστοποίησης 
αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α εφόσον υπάρχει άτομο ή άτομα με 
αναπηρία άνω του 67 % και βεβαίωση του ασφαλιστικού 
φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, για την ανάγκη κατ’ οί-
κον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης.
   -Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει 
την καταβολή του βοηθήματος και την επανασύνδεση 
(χωρίς τέλη επανασύνδεσης). Το ύψος του βοηθήματος 
καθορίζεται ως εξής: 
   Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλε-
ται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, από 6.000 έως 9.000 
ευρώ θα καταβάλλεται το 75%, από 9.000 έως 12.000 
ευρώ θα καταβάλλεται το 50% της οφειλής και για οφει-
λές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται το 30 %)της 
οφειλής. Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται από τους κατα-
ναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς προκαταβολή.
   Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από τον κρατικό 
προϋπολογισμό για κάλυψη οφειλών ρεύματος φθάνει 
στα 4 εκατ. ευρώ. 

Πιο δίκαιη κατανομή των πόρων του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης για τις περιοχές που υφίστανται τις επιπτώσεις 
της από ανθρακοποίησή της οικονομίας και διασπορά των 
οικονομικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στη 
θέση του άνθρακα σε πολλούς τομείς ώστε να αποφευχθεί 
μία νέα μονοκαλλιέργεια προτείνει μεταξύ άλλων –όπως 
σημειώνεΙ το ΑΠΕ- το forum Green Tank σε σχετική έκθε-
ση που παρουσιάστηκε.
Όπως ανέφερε ο κ. Νίκος Μάντζαρης, Αναλυτής πολιτικής 
του Green Tank, ο τρόπος κατανομής των κονδυλίων 
αποκτά πρόσθετη σημασία ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη 
απόφαση της συνόδου κορυφής της ευρωπαϊκής ένωσης 
με την οποία μειώθηκαν δραστικά τα κονδύλια το Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία 
μεταξύ των αρχηγών των χωρών μελών επί των πόρων 

του ταμείου ανάκαμψης.
Συγκεκριμένα ενώ η πρόταση της Κομισιόν του Μαΐου 
προέβλεπε τη χορήγηση 40 δισεκ. ευρώ για τη χρημα-
τοδότηση της μετάβασης των ανθρακικών περιοχών της 
ευρωπαϊκής ένωσης, με την τελευταία απόφαση οι πόροι 
περιορίζονται στα 17,5 δισεκ. ευρώ. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις του Green Tank το ποσό που αντιστοιχεί στην 
Ελλάδα (κυρίως για τις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και 
Μεγαλόπολης όπου βρίσκεται η λιγνιτική παραγωγή της 
ΔΕΗ) θα κυμανθεί περίπου στα 750 εκατομμύρια Euro στο 
οποίο προστίθενται πόροι από δάνεια καθώς και η συμμε-
τοχή του ιδιωτικού τομέα. 
Σύμφωνα με τον κ. Μάντζαρη η χώρα μας μπορεί να 
αποκομίσει πρόσθετο όφελος αν στα κριτήρια κατανομής 
των κονδυλίων προστεθεί το μέγεθος της ανεργίας στις 

λιγνιτικές περιοχές καθώς και η ταχύτητα υλοποίησης 
της μετάβασης καθώς η Ελλάδα είναι από τις χώρες που 
προχωρούν ταχύτερα στην διακοπή της παραγωγής ρεύ-
ματος από λιγνίτη (ως το 2023 θα σβήσουν όλες οι λιγνι-
τικές μονάδες της ΔΕΗ εκτός από την Πτολεμαΐδα 5 που θα 
παραμείνει ως το 2028).
Ως προς τις δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυ-
χθούν στη θέση της λιγνιτικής παραγωγής ο κ. Μάντζα-
ρης πρότεινε μεταξύ άλλων την ανάπτυξη δραστηριοτή-
των στην εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας (όπου 
μπορούν να αξιοποιηθούν και υποδομές των υπό από-
συρση λιγνιτικών μονάδων), τη βιομάζα, την διαχείριση 
απορριμμάτων, τα αρωματικά φυτά, την ανάπτυξη του 
τομέα των υπηρεσιών κ.α.

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ   

ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΖΗΤΑ 
ΤΟ GreeN TANK   
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Επιτακτική χαρακτηρίζουν οι καταναλωτές την ανάγκη μείωσης 
των τιμολογίων ενέργειας καθώς και την απόσχιση, από τους 
λογαριασμούς, των χρεώσεων υπέρ τρίτων, αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό κρίνουν να μην γίνεται διακο-
πή ρεύματος από τους προμηθευτές ενέργειας, ιδιαίτερα για τους 
ευάλωτους καταναλωτές και να υιοθετήσουν όλοι σύστημα ευ-
νοϊκών διακανονισμών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αζημίως, 
(περισσότερες δόσεις και ατόκως).
Ο επαναπροσδιορισμός από την Πολιτεία των προϋποθέσεων 
ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και η έλλειψη εμπιστο-
σύνης από τους καταναλωτές στους προμηθευτές ηλεκτρικής 
είναι δύο ακόμη από τα χαρακτηριστικά της αγοράς ενέργειας 
σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής 
(ΕΚΠΟΙΖΩ) που αφορά στις ενεργειακές επιπτώσεις εν μέσω παν-
δημίας
Η ΕΚΠΟΙΖΩ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, πραγματο-
ποίησε έρευνα με σκοπό να διαπιστώσει και να καταγράψει τα 
προβλήματα που αντιμετώπισαν οι καταναλωτές ηλεκτρικού 
ρεύματος εν μέσω πανδημίας, τη συμπεριφορά τους, αλλά και 
το πώς ανταποκρίθηκαν εν γένει η πολιτεία και οι προμηθευτές 
ενέργειας στις ανάγκες τους.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΠΟΙΖΩ 
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την περίοδο από 22 Ιου-
νίου έως 22 Ιουλίου (διάρκεια ενός μήνα). Το δείγμα είναι τυχαίο 
και αποτελείται τόσο από τα μέλη της, όσο και από μη μέλη.
Συνολικά συλλέχθηκαν 507 ερωτηματολόγια/απαντήσεις.
Δημογραφικά, το 51,10% των ατόμων που απάντησαν στην 
έρευνα ήταν άνδρες ενώ το 48,90% γυναίκες. Στην πλειονότη-
τά τους, η ηλικία τους κυμαίνεται μεταξύ 46-60 ετών (49%), το 
38,12% ήταν πλήρους απασχόλησης (δημόσιοι, ιδιωτικοί υπάλ-
ληλοι), ενώ το 24,35% ήταν συνταξιούχοι και 13,37% άνεργοι.
Αξίζει να σημειωθεί πως ένα ποσοστό των καταναλωτών που 
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο (41,03%) ανήκουν στις ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (‘Ανεργοι, Μακροχρόνια 
άνεργοι, Μονογονεϊκές οικογένειες, οικονομικά ασθενείς, άτομα 
με αναπηρία (ΑMEA), πολυμελείς οικογένειες, χρόνια ασθενείς, 
ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, φοιτητές).
 Τα ευρήματα 
 Με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας το μεγαλύτερο ποσοστό επηρεάστηκε περισσότερο 
οικονομικά (40,38%).
Είναι αξιοσημείωτο ότι, η ενέργεια κατέλαβε στην ιεράρχηση 
μηνιαίων δαπανών την τρίτη θέση, μετά από τα τρόφιμα και την 
υγεία/ φάρμακα, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως η 
ενέργεια αποτελεί άμεση προτεραιότητα στις ανάγκες διαβίωσης 
των καταναλωτών. Όσον αφορά στην κατανάλωση της ενέργει-
ας κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρουσιάστηκε αύξηση με το 
62,66% να απαντά θετικά. Από το ποσοστό αυτό έχουν προβεί σε 
εξοικονόμηση ενέργειας (45,62%), ενώ μόνο το 7,42% άλλαξαν 
προμηθευτή. Ειδικότερα, ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας, 
οι επικρατέστερες επιλογές των καταναλωτών ήταν: 
1. η ορθή χρήση της (δηλ. σωστός αερισμός, κατάλληλη σκίαση, 
ρύθμιση της θερμοκρασίας, ορθή χρήση ενεργοβόρων συσκευ-
ών κ.ά.), 
2. οι βελτιώσεις στον φωτισμό με την αντικατάσταση των λαπτή-

ρων και 
3. η χρήση οικιακού νυχτερινού τιμολογίου, ενώ ένα μικρό πο-
σοστό (2,61%) προέβη σε Ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας 
τους (Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»).
Στην ερώτηση εάν η κυβέρνηση έλαβε τα κατάλληλα μέτρα 
προστασίας των καταναλωτών στον τομέα της ενέργειας εν 
μέσω πανδημίας η συντριπτική πλειοψηφία απάντησαν καθό-
λου (54,48%) ή λίγο (23,11%). Το ίδιο συμβαίνει και με τα μέτρα 
στήριξης που προώθησαν οι προμηθευτές ενέργειας, στο οποίο 
το 61,52% των καταναλωτών να υποστηρίζουν πως δεν ήταν 
ικανοποιητικά, ενώ μόνο 5,46% απάντησαν θετικά.
Στη δε ιεράρχηση ως προς την κάλυψη και στήριξη των ενεργεια-
κών αναγκών των καταναλωτών από το Κράτος ή/και τους προ-
μηθευτές ενέργειας, ως προς την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων 
προστασίας και στήριξης των καταναλωτών τα πιο σημαντικά σε 
σύνολο έντεκα επιλογών είναι:
- η μείωση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος,
- η μη διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφει-
λών,
- η παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των λογαριασμών 
ηλεκτρικού ρεύματος για τρεις μήνες,
- η δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών,
- ο επαναπροσδιορισμός από την Πολιτεία των προϋποθέσεων 
ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) μέσω πιο ευνο-
ϊκών ρυθμίσεων.
 Πολλοί λίγοι άλλαξαν προμηθευτή
 Στο διάστημα της πανδημίας, οι προμηθευτές ενέργειας μέσω 
προσφορών προσπάθησαν να προσελκύσουν τους καταναλω-
τές. Συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο ποσοστό οι προσφορές τους 
αφορούσαν τη μείωση της τιμής της κιλοβατώρας (55,92%), 
την έκπτωση στις εμπρόθεσμες πληρωμές (41,32%) και δωρεάν 
πάγιο (36,36%).
Μόνο το 7,27% των καταναλωτών άλλαξαν προμηθευτή, ενώ 
το 92.72% παρέμεινε στον τωρινό προμηθευτή. Ο κύριος λόγος 
αλλαγής προμηθευτή ήταν η καλύτερη τιμή που προσέφεραν 
(70%) και οι προσφορές (20%). Αναφορικά με την αιτία της μη 
αλλαγής προμηθευτή η πλειοψηφία (42.19%) απάντησε ότι τους 
θεωρεί αναξιόπιστους, το 21,88% ανέφεραν πως είναι ικανο-
ποιημένοι με τον τωρινό προμηθευτή τους, ενώ τέλος το 8,07% 
απάντησε ότι λόγω οφειλών δεν έχουν προβεί στην αλλαγή.
Σημαντικό εύρημα επίσης είναι πως το 70% από αυτούς που άλ-
λαξαν προμηθευτή ενέργειας έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα 
και συγκεκριμένα κατά σειρά επιλογής χρειάστηκε να πληρώ-
σουν επιπλέον ποσό που δεν τους το είχαν αναφέρει, η προσφο-
ρά δεν ήταν τελικά ίδια με αυτή που τους παρουσίασαν και δεν 
τους απέστειλαν την προσυμβατική ενημέρωση.
Στην ερώτηση ποιος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας επιλογής 
προμηθευτή ενέργειας κατά σειρά προτεραιότητας αποτελεί: 1. 
η τιμή, 2. οι διαφανείς-κατανοητοί συμβατικοί όροι, 3. ο απλός, 
κατανοητός και αναλυτικός λογαριασμός ρεύματος, 4. η καλή 
εξυπηρέτηση πελατών, 5. η προσυμβατική ενημέρωση και 6. η 
περιβαλλοντική ευαισθησία (Ποσοστό ή ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας).

Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος:
Η πλειοψηφία των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας (70,96%) ήταν πολύ συνεπείς στην αποπληρωμή των 
λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, καθυστέρησαν στην 
αποπληρωμή το 22,98%, ενώ δεν έχει πληρώσει το 6,06%. Από 
αυτούς που δεν έχουν πληρώσει σε ποσοστό 11,11% υπήρξε 
διακοπή ρεύματος. Όσοι δε έχουν προβεί σε ρύθμιση οφειλών 
ποσοστό 60,87% δήλωσαν πως δεν είναι ικανοποιημένοι από 
τον αριθμό των δόσεων.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 42,61% των κατανα-
λωτών οχλήθηκαν από τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για 
ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Τέλος, το 90,54% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως θέλουν να 
αφαιρεθούν από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οι 
χρεώσεις υπέρ τρίτων (όπως δημοτικά τέλη/ φόροι και ΕΡΤ) και 
να εισπράττονται με άλλον τρόπο.
 Συμπεράσματα 
 Τα βασικά συμπεράσματα είναι:
- Μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών (40,38%) επηρεάστηκε 
οικονομικά από των πανδημία.
- Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί κοινό αγαθό, ζωτικής σημασίας 
και είναι αναγκαία και αναντικατάστατη στην καθημερινή μας 
ζωή, καθ’ ότι σύμφωνα με την ιεράρχηση των μηνιαίων δαπα-
νών των καταναλωτών κατέλαβε την τρίτη θέση μετά από τα 
τρόφιμα και την υγεία/ φάρμακα.
- Υπήρξε αύξηση της κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας.
- Πάνω από το 50% των καταναλωτών απάντησαν ότι, η κυ-
βέρνηση δεν έλαβε ευνοϊκά μέτρα αναφορικά με την ενέργεια, 
όπως και ότι, τα μέτρα στήριξης που προώθησαν οι προμηθευτές 
ενέργειας, δεν ήταν ικανοποιητικά.
- Καθίσταται επιτακτική ανάγκη η μείωση των τιμολογίων ενέρ-
γειας.
- Θα πρέπει οι προμηθευτές ενέργειας να μην προβαίνουν σε 
διακοπή ρεύματος και ιδιαιτέρως στους ευάλωτες καταναλωτές.
- ‘Αμεση ανάγκη υιοθέτησης ευνοϊκών διακανονισμών από τους 
προμηθευτές ενέργειας στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αζημίως , 
περισσότερες δόσεις και ατόκως.
- Επαναπροσδιορισμός από την Πολιτεία των προϋποθέσεων 
ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).
- Έλλειψη εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές στους προμη-
θευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει να υιοθετήσουν σύννομες 
πρακτικές προσέγγισης, όπως ορθή και ξεκάθαρη ενημέρωση, 
διαφάνεια στους ΓΟΣ, στους λογαριασμούς, στην εξυπηρέτηση 
των πελατών, αλλά και στην περιβαλλοντική ευαισθησία.
- Ενεργειακή φτώχεια και ενεργειακός αποκλεισμός. Τα μέτρα 
εξοικονόμησης θα πρέπει να εστιαστούν στην ενεργειακή ανα-
βάθμιση της κατοικίας, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και 
των συστημάτων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.
- Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να περιορί-
ζονται αποκλειστικά στη χρήση της ενέργειας. ‘Αμεση ανάγκη 
απόσχισης των χρεώσεων υπέρ τρίτων.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ  



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7

Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης 
Αυγενάκης και ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA 
Development, Οδυσσέας Αθανασίου, υπέγραψαν –όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ- «Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνερ-
γασίας» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της LAMDA 
Development, για την μεταφορά και μετεξέλιξη των εγκα-
ταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας 
Αγίου Κοσμά εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασί-
νου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνι-
κού-Αγίου Κοσμά. 
Σκοπός του Μνημονίου είναι η εξειδίκευση του τρόπου 
και της διαδικασίας υλοποίησης των υποχρεώσεων που 
έχουν αναληφθεί σχετικά με την αντικατάσταση των 
υφιστάμενων σήμερα αθλητικών εγκαταστάσεων του 
ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά με αντίστοιχες εγκαταστάσεις εντός 
του Μητροπολιτικού Πάρκου, σύμφωνα με την από 
19.07.2016 Τροποποιητική Σύμβαση (ν.4422/2016, ΦΕΚ 
Α’ 181/27.09.2016), όπου προβλέπεται ότι:
«Οι υφιστάμενες σήμερα αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά, με 
όλες τις δραστηριότητες, λειτουργίες και εγκαταστάσεις 
τους, παραμένουν σε λειτουργία έως την, υλοποιούμενη 
κατά στάδια, αντικατάστασή τους, με αντίστοιχες εγκατα-
στάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και 
Αναψυχής».
«Ο θεματικός πόλος αθλητικών δραστηριοτήτων περι-
λαμβάνει και τη μεταφορά και μετεξέλιξη των εγκαταστά-
σεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (ΕΑΚΝ) 
Αγίου Κοσμά, που θα εξυπηρετούν επιπλέον τόσο τους 
κατοίκους όμορων περιοχών, όσο και τους επισκέπτες 
του Πάρκου από το ευρύτερο λεκανοπέδιο της Αττικής. 
Οι παραπάνω αθλητικές εγκαταστάσεις συνοδεύονται 
από τις απαραίτητες υποδομές γραφείων, χώρων υγιεινής 
και αποδυτηρίων, καθώς και από αντίστοιχους χώρους 
αναψυχής, σημεία πληροφοριών, υπαίθρια καθιστικά και 
χώρους άσκησης, χώρους θέασης και ανοιχτούς χώρους 
πρασίνου με παιδικές χαρές».
Στο Μνημόνιο περιγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι:
Η μετεγκατάσταση κάθε μίας από τις υπό αντικατάσταση 
αθλητικές εγκαταστάσεις θα υλοποιείται σταδιακά με την 
ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέας εντός του Μητρο-
πολιτικού Πάρκου.
Με τη θέση σε λειτουργία κάθε νέας αθλητικής εγκατάστα-

σης εντός της Περιοχής Αθλητισμού του Μητροπολιτικού 
Πάρκου, οι χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων του 
ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά οφείλουν να αποχωρήσουν και να 
παραδώσουν τη χρήση τους ελεύθερη στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Α.Ε.» εντός μηνός από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» προς το Ελληνικό Δημόσιο. 
Η θέση σε λειτουργία κάθε αθλητικής εγκατάστασης εντός 
του Μητροπολιτικού Πάρκου λαμβάνει χώρα αυτοτελώς 
για κάθε εγκατάσταση της οποίας η κατασκευή ολοκλη-
ρώνεται και της οποίας η λειτουργία είναι τεχνικά και 
αδειοδοτικά δυνατή.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της σταδιακής 
αντικατάστασης των υφιστάμενων σήμερα αθλητικών 
εγκαταστάσεων του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά και να συνδυα-
στεί με την εν γένει προσπάθεια του Ελληνικού Δημοσίου 
για διασπορά των αθλητικών δράσεων σε όλο το λεκανο-
πέδιο Αττικής, η οποία θα συνδράμει και στην ελάφρυνση 
της χρήσης των εγκαταστάσεων εντός του Μητροπολιτι-
κού Πάρκου, οι συμβαλλόμενοι προτίθενται να εξετάσουν 
προτάσεις του αρμόδιου υπουργείου με στόχο τον σχεδι-
ασμό αξιοποίησης και ανακαίνισης κάποιων Ολυμπιακών 
και εν γένει Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Αττικής. 
Προς διασφάλιση της συνεργασίας και κατ’ επέκταση 
εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των παραχω-
ρούμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, συστήνεται Ειδική 
Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από επτά μέλη, τρία εκ 
των οποίων θα διορίζονται από το υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. 
Για την υπογραφή του «Μνημόνιο Συναντίληψης και 
Συνεργασίας» ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA 
Development, Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε:
«Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, σε 
συνέχεια της εξαιρετικής δουλειάς που έχει πραγματοποι-
ηθεί, σε άριστο πάντα κλίμα, με το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, για την υπογραφή του Μνημονίου Συ-
ναντίληψης, με το οποίο ορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας 
μας και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση 
του κοινού μας στόχου: τη δημιουργία πρότυπων αθλη-
τικών χώρων που θα αποτελέσουν πόλο έλξης, για τους 
επαγγελματίες αθλητές και το ευρύ κοινό, τόσο στην τοπι-
κή κοινωνία, όσο και σε όλη την Αττική. 
 Το όραμά μας για το Ελληνικό είναι να αποτελέσει ένα νέο 
σημείο αναφοράς, έναν νέο προορισμό για την πόλη της 

Αθήνας και ο τομέας του αθλητισμού αποτελεί για εμάς 
ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα».
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, τόνισε για την υπογραφή 
του «Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας»:
«Βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσουμε την υλοποίηση μιας ακόμη κεντρικής δέσμευσης 
του Υπουργείου μας, που αφορά στις αθλητικές υποδομές 
της χώρας μας. Η Κυβέρνησή μας, ο Πρωθυπουργός 
της Χώρας, ήταν από την πρώτη στιγμή αποφασισμένοι 
να βρεθεί μια τομή στο ζήτημα των εγκαταστάσεων του 
Αγίου Κοσμά. 
 Σήμερα μπαίνει στις ράγες ένα ζήτημα πολύ ευαίσθητο 
που μας απασχολούσε από την πρώτη στιγμή που αναλά-
βαμε τα καθήκοντά μας, καθώς ανησυχούσε ένα ιδιαίτερα 
ένα μεγάλο μέρος της αθλητικής οικογένειας και ειδικό-
τερα Ομοσπονδίες, Σωματεία, αθλητές, προπονητές, ερ-
γαζόμενους, αλλά και αθλούμενους που χρησιμοποιούν 
καθημερινά και ζουν στις εγκαταστάσεις στον Άγιο Κοσμά.
Η υπογραφή του παρόντος μνημονίου είναι προϊόν μιας 
πολύμηνης, στενής συνεργασίας με στελέχη της εταιρείας 
Lamda Development και Ελληνικό Α.Ε., η οποία ξεκίνη-
σε και καλλιεργήθηκε συστηματικά από τον περασμένο 
Οκτώβριο.
Σε αυτόν τον νέο τεράστιο πνεύμονα πρασίνου που πρό-
κειται να δημιουργηθεί, ο αθλητισμός αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι του σχεδιασμού.
Με το παρόν Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας 
τίθενται οι βάσεις, αλλά και τα σαφή όρια στο ελπιδοφόρο 
αυτό εγχείρημα.
Ξεκάθαρα λοιπόν, δίνουμε προτεραιότητα στους αθλητές, 
τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες που κάνουν χρήση των 
υφισταμένων γερασμένων εγκαταστάσεων και ξενώνων 
του Αγίου Κοσμά. 
Ο αθλητισμός στέκεται αρωγός στην επανεκκίνηση της 
οικονομίας και στην αλλαγή της εικόνας της Ελλάδας στον 
κόσμο, αλλά αποτελεί και μέρος της νέας Ελλάδας που 
ανατέλλει.
Η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα είναι επιβεβλημένη 
και για την αξιοποίηση συνολικά των παραμελημένων 
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων της χώρας μας».

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ «ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
ΜΕ ΤΗΝ lAMdA deVelopMeNT   
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Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση προς τον Ανεξάρτητο Διαχει-
ριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (AΔΜΗΕ) για την 
υλοποίηση του έργου «Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς 
(Γ.Μ.) 400 kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης» το οποίο αφορά 
στη μελέτη, προμήθεια υλικών και την πλήρη κατασκευή 

των παραλλαγών των εναέριων Γ.Μ. 400kV Παλλήνη - 
Αγ. Στέφανος και Γ.Μ. 400kV Αργυρούπολη – Κουμουν-
δούρου, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
 Όπως σημειώνεται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, 
το έργο προϋπολογισμού 764.016,90 ευρώ, αναμένεται 

να καλύψει με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και φιλικό για 
το περιβάλλον, τις ενεργειακές ανάγκες της περιοχής. 
Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
από εθνικούς πόρους.

Το Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας, για τον Τουρισμό 
και τον Πολιτισμό, που δημιουργήθηκε στην Ουρανούπο-
λη της Χαλκιδικής θα παρουσιαστεί επίσημα το προσεχές 
Σάββατο (1 Αυγούστου), από τον δήμαρχο Αριστοτέλη 
Στέλιο Βαλιάνο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Η πρωτοβουλία, που τελεί υπό την αιγίδα του υπουρ-
γείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης), φέρνει 

-σε αυτή την πρώτη φάση- σε συνεργασία παράγοντες 
από πέντε χώρες της ΝΑ Ευρώπης (Ελλάδα, Βουλγαρία, 
Σερβία, Κροατία, Σλοβενία), εκπρόσωποι των οποίων θα 
φιλοξενηθούν για λίγες ημέρες στον δήμο Αριστοτέλη.
   «Ουσιαστικά οικοδομούμε ένα δίκτυο επαφής, ανταλ-
λαγών και κοινών δράσεων, με κύριο κοινό παρονομα-
στή- αλλά όχι τον μόνο- τον θρησκευτικό τουρισμό και 

με σημείο αναφοράς την Ουρανούπολη, το κατώφλι του 
Αγίου Όρους», δήλωσε ο δήμαρχος Αριστοτέλη, εκφρά-
ζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι η συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία θα αποτελέσει «μια ακόμα γέφυρα μεταξύ 
λαών και πολιτισμών της βαλκανικής χερσονήσου, με 
αμοιβαία οφέλη».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑβΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ 
Η ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ

Η ολοκλήρωση του σχεδίου για την εμπροσθοβαρή εξυγί-
ανση του ισολογισμού, που είχε ανακοινώσει η το Νοέμ-
βριο του 2018 μας δίνει σήμερα σημαντικό προβάδισμα 
στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τόνισε στη διάρκεια της 
ετήσιας γενικής συνέλευσης της Eurobank, ο διευθύνων 
σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας, όπως ανα-
φέρει το ΑΠΕ.
 «Με δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ) 
15,6%, είμαστε η τράπεζα της οποίας τα θεμελιώδη με-
γέθη προσεγγίζουν εκείνα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών 
και βρισκόμαστε έτσι σε καλύτερη θέση για να αντιμετω-
πίσουμε τις πρόσθετες προκλήσεις που δημιουργεί η παν-
δημία», ανάφερε ο κ.Καραβίας. 
 Το ξέσπασμα της πανδημίας μας επιβάλλει νέες προτε-
ραιότητες και συγκεκριμένα την άμεση δανειοδότηση και 
υποστήριξη των πελατών μας, με παροχή ρευστότητας 
στην οικονομία, τη σωστή διαχείριση ώστε να μη δημι-
ουργηθεί μια νέα γενιά μη εξυπηρετούμενων δανείων 
και την εστίαση στην προώθηση και χρηματοδότηση των 
στρατηγικών επενδύσεων και των έργων πνοής που χρει-
άζεται η ελληνική οικονομία για να πετύχει ισχυρή ανά-
πτυξη, τόνισε ο κ.Καραβίας.
 «Με βάση τα στοιχεία του α’ εξαμήνου 2020, η τράπεζα 
αύξησε τα δανειακά της υπόλοιπα προς τις ενήμερες επι-
χειρήσεις κατά 1 δισ., από ίδιους πόρους. Επιπρόσθετα, 
αμέσως μόλις ενεργοποιήθηκαν, συμμετείχαμε ενεργά 

στα προγράμματα του Δημοσίου και έχουμε εγκρίνει σχε-
δόν το σύνολο των κονδυλίων, ύψους 1,1 δισ. ευρώ που 
μας αντιστοιχούσαν από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Πρόγραμμα 
Εγγυοδοσίας. Η εκταμίευση αυτών των ποσών έχει ήδη 
ξεκινήσει και κατά το μεγαλύτερο μέρος θα ολοκληρωθεί 
τις αμέσως επόμενες ημέρες. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε 
χρήση και της β’ φάσης του Προγράμματος Εγγυοδοσίας 
και εκτιμούμε ότι για το σύνολο του έτους τα δανειακά μας 
υπόλοιπα προς τις ενήμερες επιχειρήσεις θα αυξηθούν 
κατά 2,5-3,0 δισ.», επισήμανε επίσης. 
 «Η φετινή χρονιά θα είναι δύσκολη οικονομικά και δη-
μοσιονομικά για τη χώρα, με ιδιαίτερες προκλήσεις για 
το τραπεζικό σύστημα. Όμως, ο μεσοπρόθεσμος σχεδι-
ασμός μας δεν αλλάζει, με βασικό άξονα την επέκταση 
των εργασιών, εντός και εκτός Ελλάδος, και ταυτόχρονη 
έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο στόχος μας 
είναι φιλόδοξος αλλά ξεκάθαρος. Να εξασφαλίσουμε για 
τη Eurobank της επόμενης μέρας θεμελιώδη οικονομικά 
μεγέθη αντίστοιχα των ευρωπαϊκών τραπεζών» ανέφερε 
στους μετόχους της τράπεζας.
 Ο πρόεδρος της Eurobank, Γιώργος Ζανιάς, μιλώντας 
γενικότερα για τις προκλήσεις των τραπεζών, είπε ότι εί-
ναι πολύ μεγάλες, με σημαντικότερη αυτή της αντιμετώ-
πισης των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία 
θα δημιουργηθούν. «Μια εξέλιξη η οποία αναμένεται να 
εκδηλωθεί από τον επόμενο χρόνο, καθόσον τώρα λει-

τουργούν οι διευκολύνσεις για αναστολές πληρωμών που 
έχουν δοθεί. Το μέγεθος του προβλήματος θα εξαρτηθεί 
από το τελικό βάθος της ύφεσης, το ύψος της ανεργίας και 
την ταχύτητα επανόδου σε μια τροχιά γρήγορης ανάπτυ-
ξης. Κάποιο ρόλο επίσης θα παίξει και η τυχόν χειροτέρευ-
ση της κουλτούρας πληρωμών/συναλλακτικών ηθών 
μετά από τόσες αναστολές πληρωμών που δίνονται, τόσο 
από τις τράπεζες, αλλά και από το κράτος και η δημιουργία 
μιας νέας γενιάς στρατηγικών κακοπληρωτών. Οι προο-
πτικές όμως για μια γρήγορη ανάπτυξη μετά την κρίση 
είναι θετικές, ενώ οι ελληνικές τράπεζες έχουν αποκτήσει 
σημαντική τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων και το θεσμικό πλαίσιο αντι-
μετώπισής τους, καθώς και των στρατηγικών κακοπλη-
ρωτών, βελτιώνεται. Οι προοπτικές βελτιώνονται ακόμη 
περισσότερο και λόγω της σταδιακότητας με την οποία 
πιστεύω πως θα αντιμετωπιστεί από την Εποπτεύουσα 
Αρχή, η αναπλήρωση των αποθεμάτων σε κεφάλαια και 
ρευστότητα μετά το τέλος της κρίσης», ανέφερε ο κ.Ζα-
νιάς.
 «Η Eurobank αναδεικνύεται ως η τράπεζα με τα περισσό-
τερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που μπορούν να την βο-
ηθήσουν να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στην πίεση που 
ασκείται από τη νέα κρίση και να βελτιώσει περισσότερο 
την σχετική της θέση στο ελληνικό τραπεζικό τοπίο», επι-
σήμανε επίσης ο κ. Ζανιάς.

Φ.ΚΑΡΑβΙΑΣ:ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ euroBANK ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΕΚΕΙΝΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9

Την υποχρεωτική χρήση μάσκας από σήμερα, 29 Ιουλίου, 
σε καταστήματα λιανικής & υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, τράπεζες, 
ιατρεία, δημοτικά καταστήματα, καταστήματα τροφίμων 
(φούρνους, κρεοπωλεία κ.α.), κομμωτήρια & κέντρα 
αισθητικής, ανακοίνωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υφυ-
πουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, 

Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο 
υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρί-
σεων. Εξακολουθεί να ισχύει η υποχρεωτική χρήση μά-
σκας σε ΜΜΜ και σε ταξί για επιβάτες και οδηγούς καθώς 
και σε σούπερ μάρκετ όπως επίσης και για εργαζόμενους 
στα καταστήματα εστίασης. Όπως τόνισε είναι σημαντικό 

να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και να αποφεύγο-
νται συναθροίσεις. Παράλληλα ανέφερε ότι σε 171.138 
ανέρχονται οι έλεγχοι που έχουν διεξαχθεί συνολικά, 
ανά πύλη εισόδου, στη χώρα από την 1η Ιουλίου έως τις 
26 Ιουλίου ενώ αυτήν τη στιγμή τα ενεργά κρούσματα 
COVID-19 ανέρχονται σε 429. 

Αυτοψία στο Μπούρτζι του Ναυπλίου και στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Άργους πραγματοποίησε το Σάββατο 25 
Ιουλίου, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον βουλευτή Αργολίδας 
Γιάννη Ανδριανό, τον δήμαρχο Ναυπλίου Δημήτρη Κω-
στούρο και την έφορο Αρχαιοτήτων Αργολίδος Άλκηστη 
Παπαδημητρίου, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Το Μπούρτζι», 
δήλωσε η υπουργός, «είναι εμβληματικό μνημείο, όχι 
μόνο για το Ναύπλιο, αλλά για όλη την Ελλάδα. Το έργο 
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ τον Ιούνιο του 2014. Από τότε μέχρι 
σήμερα έχουν περάσει έξι χρόνια. Υπό κανονικές συνθή-
κες θα έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει. Αυτό δεν συνέβη. 
Η προηγούμενη πενταετία δεν ήταν ιδιαίτερα εποικοδο-
μητική ως προς την εξέλιξη των έργων. Τώρα οφείλομε 
να συντμήσομε τον χρόνο. Υπάρχουν προβλήματα με 
τη σύνδεση των αγωγών ηλεκτροδότησης, ύδρευσης 
και αποχέτευσης. Ήδη η δημοτική αρχή, με τις δικές της 
διαδικασίες, αναλαμβάνει να επιλύσει τα δύο τελευταία. 
Θα ζητήσουμε από τη ΔΕΗ, να επισπεύσει τις αντίστοιχες 
διαδικασίες. Το έργο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό 
του 2017, είχε ορίζοντα ολοκλήρωσης στις 31 Οκτωβρί-
ου 2020. Ωστόσο, δεν θα είναι έτοιμο, ακριβώς επειδή 
δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις των δικτύων υποδομών. 
Θα ζητήσομε μία παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης 
και ανάδειξης του μνημείου. Σε συνεννόηση με το Ταμείο 
Αρχαιολογικών Πόρων και την ΕΦΑ Αργολίδος ξεκινούν 
άμεσα οι διαδικασίες για τη μίσθωση των χώρων εστία-
σης και τον σχεδιασμό περιοδικών εκθέσεων. Η αρμόδια 
Εφορεία Αρχαιοτήτων θα παρουσιάσει τον Σεπτέμβριο 
την πρότασή της για μία περιοδική έκθεση στους εκθεσι-
ακούς χώρους του μνημείου, η οποία θα αφορά το 1821 
και τον εορτασμό των 200 χρόνων της Επανάστασης. 
Παράλληλα, η Εφορεία θα συγκροτήσει την πρότασή της 
για ένα μακροπρόθεσμο προγραμματισμό περιοδικών 

εκθέσεων, προκειμένου να υπάρχει ένα ενισχυμένο και 
διαρκές ενδιαφέρον των επισκεπτών. Στόχος μας είναι το 
Μπούρτζι να γίνει ξανά το στολίδι που ήταν για την πόλη 
του Ναυπλίου, την Αργολίδα και για όλη την Ελλάδα. Ο 
ποιοτικός τουρισμός είναι προτεραιότητα στην αναπτυξι-
ακή προοπτική της χώρας. Τέτοια μνημεία δημιουργούν 
τις προϋποθέσεις για υψηλού επιπέδου τουρισμό». 
Μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε η υπουργός στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους, δήλωσε ότι «στόχος 
μας είναι η σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο του 
εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους 
να υπογραφεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μελετών και 
Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων του ΥΠΠΟΑ 
την 31η Ιουλίου τ.έ. Ο προϋπολογισμός ένταξης του έργου 
ήταν περίπου 5.000.000 ευρώ. Η σύμβαση με τον ανάδο-
χο είναι λίγο λιγότερο από 2.500.000 ευρώ, δεδομένης της 
έκπτωσης που προέκυψε από τη διαγωνιστική διαδικασία. 
Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης 24 μήνες. To σύνο-
λο των μελετών που αφορούν στην αποκατάσταση του 
Μουσείου και την επέκτασή του, για να αποκτήσει τους 
αναγκαίους χώρους που θα του εξασφαλίσουν τη δυνα-
τότητα και την προοπτική ενός σύγχρονου μουσείου, ολο-
κληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση 
του ΥΠΠΟΑ τον Δεκέμβριο του 2015. Μετά από σιωπή 
κάποιων χρόνων, το έργο εντάχθηκε στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου του τρέχοντος 
ΕΣΠΑ 2014-2021 τον Ιούλιο του 2019, λίγες ημέρες πριν 
τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Κατά τη σύσκεψη που 
πραγματοποιήσαμε με τα υπηρεσιακά στελέχη της ΕΦΑ 
Αργολίδος, προγραμματίσαμε την εισαγωγή της μουσει-
ολογικής μελέτης στο αρμόδιο Συμβούλιο Μουσείων του 
ΥΠΠΟΑ εντός του επομένου μηνός. Παράλληλα, δώσαμε 
τις σχετικές οδηγίες για άμεση έναρξη εκπόνηση της μου-
σειογραφικής μελέτης, ώστε με την ολοκλήρωση των 
οικοδομικών εργασιών, να είναι η ΕΦΑ απολύτως έτοιμη 

για την υλοποίηση και του εκθεσιακού της προγράμματος. 
Στόχος είναι, σε διάστημα 6-8 μηνών από την ολοκλήρω-
ση των κτηριακών εργασιών, να έχει ολοκληρωθεί και η 
έκθεση προκειμένου το Μουσείο να αποδοθεί πλέον ανα-
καινισμένο και με νέα έκθεση των πολύτιμων συλλογών 
του στους πολίτες του Άργους, αλλά και στους επισκέπτες 
της πόλης και της Αργολίδος».
Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου η κ. Μενδώνη πραγματοποίησε 
αυτοψία στο Βυζαντινό Κάστρο της Πιάδας στη Νέα Επί-
δαυρο. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΕΣΠΑ 2014-2020 με 
προϋπολογισμό 750.000 ευρώ. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι 
πρόδρομες ενέργειες και η εγκατάσταση του εργοταξίου 
προγραμματίζεται για τον προσεχή Σεπτέμβριο. Στόχος 
του έργου είναι η αποκατάσταση των ετοιμορροπιών του 
τείχους, οι αποκατάσταση των ερειπώμενων εκκλησιδίων 
στο εσωτερικό του Κάστρου, καθώς και η διαμόρφωση 
διαδρομών για τους επισκέπτες. Ακολούθως η υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού επισκέφθηκε το Μουσείο της 
Α΄ Εθνοσυνέλευσης με τη μόνιμη έκθεση του Ιδρύματος 
της Βουλής με θέμα «Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου», 
το οποίο φιλοξενείται στο ανακαινισμένο παλαιό μονοτά-
ξιο δημοτικό σχολείο της Νέας Επιδαύρου, ένα νεοκλασικό 
κτήριο του 1904, δωρεά του Ανδρέα Συγγρού. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΝΙΚΟΣ 
ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ   

ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Στο Μπούρτζι, στο αρχαιολογικό μουσείο Άργους και στο βυζαντινό κάστρο της Νέας Επιδαύρου  
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Μείωση των ωρών εργασίας για χιλιάδες υπαλλήλους 
του Ομίλου Daimler προβλέπει η συμφωνία στην οποία 
κατέληξε σήμερα η εργοδοσία με τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης 
που έχει ως στόχο την περικοπή δαπανών, όπως μεταδίδει 
το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, τα μέτρα που απο-
φασίστηκαν προβλέπουν μεταξύ άλλων τον περιορισμό 
ωρών εργασίας για εργαζόμενους τόσο στην διοίκηση 
όσο και στην παραγωγή της εταιρίας, χωρίς αντίστοιχη 
αναπροσαρμογή των αποδοχών τους μέχρι τον Σεπτέμ-
βριο του 2022, αλλά με αναστολή της καταβολής του 

καθιερωμένου μπόνους για το 2020 και μετατροπής 
του μπόνους του 2021 σε ημέρες κανονικής άδειας μετ’ 
αποδοχών. «Τα συμφωνηθέντα μέτρα έχουν ως στόχο 
να απαντήσουν στην ειδική οικονομική επιβάρυνση που 
προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού και στην περαιτέ-
ρω διασφάλιση της απασχόλησης», αναφέρει η εταιρία 
σχετικά με την συμφωνία, η οποία αναμένεται να οριστι-
κοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Η Daimler 
σχεδιάζει «να μειώσει σημαντικά το κόστος προσωπικού 
από το τέλος του 2022 και εφεξής», επισημαίνεται στην 
ίδια ανακοίνωση, στην οποία το μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου Βίλφριντ Πορτ εκφράζει τις ευχαριστίες του 

προς τους εργαζόμενους, «για τη σημαντική προσωρινή 
συνεισφορά τους στην από κοινού υπέρβαση της κρίσης: 
«Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε και 
να λύνουμε μαζί τα μακροπρόθεσμα διαρθρωτικά προ-
βλήματα. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος να βγούμε πιο 
δυνατοί και ασφαλείς από την κρίση, κατοχυρώνοντας το 
μέλλον της εταιρίας και των θέσεων εργασίας», δηλώνει ο 
κ. Πορτ και τονίζει ότι η απασχόληση στην Daimler παρα-
μένει διασφαλισμένη έως το 2030, ενώ εξακολουθούν να 
αποκλείονται περικοπές προσωπικού.

Για δέκα αλήθειες και δύο κόσμους που συγκρούονται με-
ταξύ του προοδευτισμού και της οπισθοδρόμησης, έκανε 
λόγο η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, υπεραμυνόμε-
νη του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης που συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής.
 Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η κ. Κεραμέως επιτέθη-
κε στο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τον για εμμονικές ιδεοληψί-
ες σε οτιδήποτε αφορά την ιδιωτική επιχειρηματικότητα.
 «Η αξιωματική αντιπολίτευση, όταν ήταν κυβέρνηση, 
επέδειξε μία τρομακτική ιδεοληψία και εμμονή απέναντι 
στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πολέμησε την αξιολόγηση στα 
ιδιωτικά σχολεία, περιόρισε τη δυνατότητα για εκπόνηση 
πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων», υποστήρι-
ξε η κ, Κεραμέως. 
Όπως υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, «αυτή η νο-
μοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αναδεικνύει 10 
κύριες αλήθειες και έρχεται να συμπληρώσει την πρώτη 
σημαντική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση για την αναβάθμιση και τον εκσυγ-
χρονισμό του σχολείου».
Σύμφωνα με την κα Κεραμέως:
- Πρώτη αλήθεια είναι ότι το σύνταγμα μας προστατεύ-
ει την παιδεία σε όλες τις εκφάνσεις της, είτε αυτή είναι 
δημόσια, είτε ιδιωτική. Κατοχυρώνει και εγγυάται, ως 
βασική αποστολή του κράτους, την παιδεία με δωρεάν 
πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της. Και εγγυάται και τη 
λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.
- Δεύτερη αλήθεια είναι ότι η ιδιωτική εκπαίδευση λει-

τουργεί σήμερα σε ένα ασφυκτικό και συγκεντρωτικό 
πλαίσιο λειτουργίας υπέρμετρου κρατικού παρεμβατι-
σμού, αποτέλεσμα, σε μεγάλο βαθμό, των παρεμβάσεων 
της προηγούμενης κυβέρνησης. 
- Τρίτη αλήθεια είναι, ότι έχει έρθει η ώρα για μία γενναία 
τομή στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Εισάγουμε 
ένα νομοσχέδιο που διασφαλίζει την κρατική εποπτεία επί 
των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, αλλά ταυτόχρονα τους 
δίνει την ελευθερία και την αυτονομία να αναπτύξουν τη 
δράση τους, να προσφέρουν το εκπαιδευτικό τους έργο, 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των 
γονέων και των μαθητών.
- Τέταρτη αλήθεια είναι, ότι επιδιώκουμε τη μείωση του 
κρατικού παρεμβατισμού και την ενίσχυση της ιδιωτι-
κής πρωτοβουλίας και της ουσιαστικής αυτονομίας της 
σχολικής μονάδας, τη συνολικότερη αναβάθμιση και του 
ιδιωτικού σχολείου και της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
Περνάμε από την ακαμψία στην ευελιξία, από τον συγκε-
ντρωτισμό στην αποκέντρωση, από την αμφισβήτηση, 
στην εμπιστοσύνη.
- Πέμπτη αλήθεια είναι, ότι το νομοσχέδιο ωφελεί αυτούς 
που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής μας - τους 
μαθητές. Αναβαθμίζουμε την παρεχόμενη εκπαίδευση, 
με την εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτι-
κού έργου, σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών, με τη 
δυνατότητα για διευρυμένο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρό-
γραμμα και τη δυνατότητα του σχολείου να διαχειριστεί 
με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία το ανθρώπινο 

δυναμικό του προς όφελος της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
- Έκτη αλήθεια είναι, ότι ωφελεί τους εκπαιδευτικούς, δί-
νοντας ευκαιρίες πρόσθετης απασχόλησης με δυνατότητα 
αύξησης του εισοδήματός τους, με αυξημένη προστασία 
στο εργασιακό καθεστώς τους. 
- Έβδομη αλήθεια είναι, ότι ωφελεί τα σχολεία και την ιδι-
ωτική εκπαίδευση συνολικά.
- Όγδοη αλήθεια είναι, ότι το κράτος διατηρεί ακέραιη την 
εποπτεία του επί της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
- Ένατη αλήθεια είναι, ότι αυτό το νομοσχέδιο το αντιπα-
λεύονται οι δυνάμεις της οπισθοδρόμησης, του υπερσυ-
γκεντρωτικού κράτους, της χειραγώγησης της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης, που ενδόμυχα επιθυμούν την κατάργηση 
της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Πολιτικές δυνάμεις ή συντε-
χνιακές, που δεν θέλουν την αξιολόγηση, την πρόοδο. 
- Δέκατη αλήθεια είναι, ότι με αυτό το νομοσχέδιο που 
ενέχει ένα βαθύ συμβολισμό και είναι βαθιά ιδεολογικό, 
συγκρούονται δύο κόσμοι. 
 «Με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία, συγκρούεται από 
τη μία ο κόσμος του προοδευτισμού, που θέλει σχολεία 
υπό την εποπτεία μεν του κράτους, αλλά πιο ελεύθερα και 
πιο αυτόνομα, πρωτοπόρα, δυναμικά, και από την άλλη 
ο κόσμος της οπισθοδρόμησης, της ήσσονος προσπάθει-
ας, της πολεμικής εναντίον κάθε έννοιας αξιολόγησης, ο 
κόσμος που θέλει το κράτος να απλώνει τα πλοκάμια του 
παντού», κατέληξε η κ. Κεραμέως.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ dAIMler ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
Για περικοπές ωρών εργασίας και σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρίας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Συγκρούονται ο κόσμος του προοδευτισμού και εκείνος της οπισθοδρόμησης
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Το προεδρείο της εξέλεξε η διακομματική κοινοβουλευ-
τική επιτροπή για την ανάπτυξη της Θράκης. Πρόεδρος 
εξελέγη η Ντόρα Μπακογιάννη, αντιπρόεδρος ο Γιώργος 
Κατρούγκαλος και γραμματέας ο Ανδρέας Λοβέρδος. 
 Στη πρώτη συνεδρίαση αποφασίστηκε η διακομματική 
επιτροπή να δημιουργήσει δύο ομάδες εργασίας, μια που 
θα μελετήσει τα οικονομικά και συναφή ζητήματα για την 
αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και μια δεύτερη που 
θα μελετήσει όλα τα θεσμικά ζητήματα. 
 Η επιτροπή αποφάσισε επισκέψεις στη Θράκη για συ-
ναντήσεις με φορείς της περιοχής. Αποφάσισε επίσης να 
ζητήσει τη συνδρομή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
η οποία θα υπηρετήσει τη διαβούλευση με προτάσεις και 
παρατηρήσεις για την ανάπτυξη της περιοχής. 
 Με στόχο «να μην αφεθεί ανεκμετάλλευτη καμία πηγή 
έμπνευσης και γνώσης», η πρόεδρος της Επιτροπής 
προέτρεψε τους βουλευτές να προτείνουν κατάλογο τε-
χνοκρατών με γνώση και άποψη για τη Θράκη. «Θέλουμε 
να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πληροφόρηση και τις 
περισσότερες δυνατές προτάσεις», δήλωσε η Ντόρα Μπα-
κογιάννη και τόνισε ότι με την ολοκλήρωση των εργασι-
ών της, η επιτροπή θα πρέπει να καταλήξει σε προτάσεις 
οι οποίες δεν θα είναι ευχολόγιο, να μην είναι ένα απλό 
άθροισμα αιτημάτων αλλά να έχει προηγηθεί επεξεργασία 
τέτοια ώστε οι προτάσεις να είναι υλοποιήσιμες. «Η Θράκη 
αυτή τη στιγμή περιμένει πολλά από εμάς και πρέπει να 
ανταποκριθούμε, να βάλουμε τον πήχη ψηλά», δήλω-

σε η Ντόρα Μπακογιάννη και πρόσθεσε: «δεν πρέπει να 
δώσουμε υποσχέσεις που δεν μπορεί να υλοποιηθούν. 
Πρέπει όμως από την άλλη, προτάσεις όσο ριζοσπαστικές 
και αν είναι, να τις εξετάσουμε, να τις επεξεργαστούμε και 
αν κρίνουμε ότι είναι υλοποιήσιμες να τις εντάξουμε στο 
πόρισμα μας». 
 
Ομάδες εργασίας
 Η αρχική πρόταση της προέδρου της Επιτροπής Ντόρας 
Μπακογιάννη ήταν να δημιουργηθούν τρεις ομάδες:
 -ομάδα εργασίας αναπτυξιακών θεμάτων της Θράκης 
(βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη, χρηματοδο-
τικά εργαλεία, επενδύσεις, επιχειρηματικότητα, πολιτικές 
στήριξης, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, υποδομές κλπ)
-ομάδα εργασίας θεσμικών θεμάτων που θα επικεντρωθεί 
σε θέματα που αφορούν ζητήματα παιδείας, κοινωνικών 
ομάδων, δημογραφικού και μειονότητας (ενσωμάτωση, 
ισονομία, διαθρησκευτική συνύπαρξη κλπ)
-ομάδα εργασίας διασυνοριακών θεμάτων που θα επικε-
ντρωθεί στον ακριτικό χαρακτήρα της περιοχής (μετανα-
στευτικό, προσφυγικό, συνοριακά ζητήματα, ασφάλεια 
από πλημμύρες, ζωονόσοι, ενίσχυση συνοριακών δο-
μών).
Μετά από επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
αναφορικά με την ανάγκη δημιουργίας της τρίτης ομάδας 
(διασυνοριακών θεμάτων), η επιτροπή αποφάσισε τη 
δημιουργία δύο ομάδων εργασίας, δηλαδή ομάδα για τα 
θέματα ανάπτυξης και ομάδα για τα θεσμικά θέματα. 

 «Για την τρίτη ομάδα εργασίας, αυτή των διασυνορια-
κών θεμάτων, έχουμε ερωτηματικά. Τα ζητήματα αυτά 
μπορούν να ενταχθούν στις ομάδες εργασίας για την 
ανάπτυξη και τα θεσμικά ζητήματα. Το να ξεχωρίζουμε το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό μόνο για τη Θράκη ή τα θέ-
ματα διασυνοριακής ασφάλειας, δεν ξέρω αν είναι θέματα 
της επιτροπής», είπε η Σία Αναγνωστοπούλου. 
 «Είμαι έτοιμη να αποδεχθώ τη δημιουργία δύο ομάδων 
εργασίας. Ο λόγος που είχα προτείνει την 3η ομάδα ερ-
γασίας ήταν προκειμένου να υπάρξει καλύτερος επιμερι-
σμός, με την έννοια ότι διασυνοριακά θέματα υπάρχουν. 
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποφάσεις που δεν έχουν 
υλοποιηθεί, για παράδειγμα, για τα τελωνεία δεν έχουν 
εφαρμοστεί αποφάσεις. Δεν έχω κώλυμα να γίνουν δύο 
ομάδες. Προσπάθησα να διευρύνω τη θεματολογία ώστε 
να μην είναι δυσλειτουργικές οι ομάδες από το μέγεθός 
τους και μόνο. Μπορούμε να μείνουμε σε δύο ομάδες 
εργασίας, την οικονομική και τη θεσμική», απάντησε η 
Ντόρα Μπακογιάννη. 
 «Μια και το θέτετε έτσι, είναι ένα καλό δείγμα ότι εννοού-
με οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας αυτό που 
λέμε ότι αυτή η επιτροπή πρέπει να ομονοήσει», ανέφερε 
η βουλευτής της ΝΔ Θοδωρής Ρουσόπουλος. 
 «Αποφασίζουμε λοιπόν δύο ομάδες εργασίας», ανέφερε 
η Ντόρα Μπακογιάννη και πρόσθεσε πως αν στην πορεία 
των εργασιών της επιτροπής κριθεί αναγκαίο, τότε μπορεί 
να γίνει και η 3η ομάδα εργασίας. 

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τη με-
γάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στα Κύθηρα το 2017, 
κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πειραιά ο δήμαρχος 
Κυθήρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης, μετά τις ηχογραφη-
μένες συνομιλίες που κατέθεσε στις εισαγγελικές αρχές ο 
πραγματογνώμονας του Πυροσβεστικού Σώματος, Δημή-
τρης Λιότσιος, και τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από 
τις συνομιλίες του κ. Λιότσιου και του πρώην αρχηγού του 
ΠΣ Βασίλη Ματθαιόπουλου.
Ο κ. Χαρχαλάκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι «στη 
μηνυτήρια αναφορά τονίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξει 
ανάγκη ποινικής διερεύνησης όλων όσοι εμπλέκονται 

στις συγκεκριμένες συνομιλίες και γι’ αυτά που ειπώθηκαν 
ότι το 2017 τα εναέρια μέσα στις φωτιές των Κυθήρων 
και της Μάνης δεν επιχείρησαν όπως θα έπρεπε κατόπιν 
προσωπικών διενέξεων στην ηγεσία του Πυροσβεστικού 
Σώματος».
«Εμείς αναφέρουμε στη μηνυτήρια αναφορά τα πραγμα-
τικά περιστατικά που έχουν συμβεί και είναι πραγματικό-
τητα ότι υπήρξε λανθασμένη διαχείριση των εναέριων 
μέσων και αυτό το καταθέτουν όλοι οι Κυθήριοι και το 
έχουμε καταθέσει και εγγράφως», πρόσθεσε. 
Ο κ. Χαρχαλάκης είπε επίσης ότι στη μηνυτήρια αναφο-
ρά ζητείται επίσης «η συσχέτιση της δικογραφίας με τις 

ηχογραφημένες συνομιλίες στελεχών του Πυροσβεστι-
κού Σώματος με τη δικογραφία για τη φωτιά το 2017 στα 
Κύθηρα, προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν όσοι 
εμπλέκονται και αν υπήρξαν λανθασμένοι χειρισμοί».

Η ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟβΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΤΟ 2017
Κατέθεσε σήμερα ο δήμαρχος, Ε. Χαρχαλάκης
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Την διαβεβαίωση ότι έχουν διασφαλιστεί όλοι οι πόροι για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην οποία μεταφέρονται οι αρ-
μοδιότητες για τις προσλήψεις εργαζομένων στη σχολική 
καθαριότητα έδωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός 
Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
 Το θέμα είχαν θέσει νωρίτερα οι κοινοβουλευτικοί εκπρό-
σωποι του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, του 
ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Μουλκιώτης και του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής, 
με αφορμή τη σχετική τροπολογία που είχε κατατεθεί από 
το υπουργείο Εσωτερικών, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο 
για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 «Οι πόροι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον προϋπολογισμό 
του υπουργείου Εσωτερικών. Υπήρχε ήδη η πρόβλεψη 
πριν την κατάθεση της τροπολογίας για τη διαδικασία 
προσλήψεων του προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία 
που θα περάσει στην αρμοδιότητα των δήμων και στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Άρα τα χρήματα υπάρχουν και δί-
νονται κανονικά από το γενικό λογιστήριο του κράτους. Θα 
χρειαστούμε 20 εκατ. ευρώ και θα δοθούν πλήρως για να 
εφαρμοστεί το μέτρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεο-
δωρικάκος. 
 Παράλληλα διαβεβαίωσε τους τρεις κοινοβουλευτικούς 
εκπροσώπους που τόνισαν την ανάγκη διασφάλισης όσων 
έχουν πολύχρονη προϋπηρεσία, χαρακτηρίζοντας δίκαιο 
και λογικό το αίτημα τους να μην απολυθούν μετά από 
εργασία 15 και 20 ετών.
 «Προφανώς και βρίσκονται σε δυσκολία και εμείς πρέπει 
να τους φροντίσουμε και θα τους φροντίσουμε. Θα ρυθ-
μιστούν τα θέματα με υπουργική απόφαση και θα φρο-
ντίσουμε να έχουν προβάδισμα», επεσήμανε ο υπουργός 
Εσωτερικών. 
 Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνισε ότι «με βάσει 

το Σ ύνταγμα δεν θα μπορούσε να γίνει η μονιμοποίηση 
τους» ωστόσο όπως είπε, «το υπουργείο τους διασφαλίζει 
πρακτικά και ουσιαστικά για να μπορούν να συνεχίσουν 
την εργασίας τους».
 «Τα εργασιακά τους δικαιώματα βελτιώνονται, γίνονται 
κανονικά και δεν υπάρχει το προηγούμενο απαράδεκτο 
καθεστώς με τις άγριες πελατειακές σχέσεις. Λύνουμε το 
πρόβλημα για να ζουν τα παιδιά μας σε ένα καθαρό και 
ασφαλές σχολείο με διασφαλισμένους πόρους», τόνισε.
 Ακόμα διαβεβαίωσε ότι θα δοθεί λύση στο πρόβλημα με 
την μη καταβολή των τριών ευρώ από τους υποψήφιους 
που κρίνονται απορριπτέοι από τις προκηρύξεις διαγωνι-
σμού του ΑΣΕΠ.
 Όπως δεσμεύτηκε ο κ. Θεοδωρικάκος, θα το συζητήσει με 
τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ που έχει και την αρμοδιότητα της 
διαδικασίας, για να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

Την αποφασιστικότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας να στηρίξει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης (ΕΚΘ), τόσο μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
και δράσεων όσο και με τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 
για την ενίσχυση της εργασίας και τη μείωση της ανεργίας, 
εξέφρασε ο περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά 
τη πρώτη, συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΕΚΘ, Χάρη 
Κυπριανίδη.

Σε δηλώσεις του ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ότι είναι δεδομένη η στενή συνεργασία των δύο 
φορέων, «επ’ ωφελεία των εργαζομένων και τελικά της οι-
κονομίας σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης, ειδικά τώρα, μέσα 
στην πανδημία του κορονοϊού». Πρόσθεσε, δε, ότι συζητή-
θηκαν πρωτοβουλίες με στόχο τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας, αλλά και τη δημιουργία νέων και τη μείωση της 
ανεργίας, μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 

που αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια. 
Ο κ. Κυπριανίδης επισήμανε ότι «το ΕΚΘ είναι στο πλευρό 
του περιφερειάρχη, διότι έχει αποδείξει ότι είναι σύμμαχός 
μας στην προσπάθεια προστασίας των θέσεων εργασίας και 
ενίσχυσης της απασχόλησης. Σε εποχές τόσο δύσκολες για 
τον κόσμο της εργασίας οφείλουμε όλοι, η πόλη και ο νο-
μός, να είμαστε μια γροθιά για ένα καλύτερο αύριο για τους 
εργαζόμενους, που κινούν την οικονομία».

   Σύστημα προηγμένης τεχνολογίας για ανέπαφη και 
ταχεία θερμομέτρηση (Smart Gate) εγκαταστάθηκε στο 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως σημειώνει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωρ-
γιάδης συναντήθηκε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύμβουλο της εταιρείας Αlumil, Γιώργο Μυλωνά και μετά 
τη συνάντηση ο υπουργός δήλωσε:
«Σήμερα, στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
εγκαταστήσαμε με τον κ. Μυλωνά, το προηγμένης τεχνο-
λογίας σύστημα ανέπαφης και ταχείας θερμομέτρησης 
Smart Gate. Πρόκειται για την ελληνικής τεχνολογίας 

πατέντα της Αlumil - μια ελληνική εταιρεία με εξαγωγές 
και δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο - που γρήγορα και 
με ακρίβεια μετρά τη θερμοκρασία και τον αριθμό των 
ανθρώπων που εισέρχονται σ’ ένα χώρο και εξασφαλίζει 
την υγειονομική ασφάλεια όλων των δημοσίων χώρων».

Πτώση 3% σημείωσε –σημειώνει το ΑΠΕ- η πραγμα-
τική κατά κεφαλή κατανάλωση των νοικοκυριών της 
Ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο του 2020, όταν άρχισε η 
επιβολή από τις χώρες-μέλη μέτρων για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του κορονοϊού, έναντι μείωσης 0,4% στο 
προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που ανα-

κοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Η 
μείωση αυτή είναι η μεγαλύτερη από το 1999 που άρχισε 
η καταγραφή των σχετικών στοιχείων. 
Το πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα των νοικοκυριών 
της Ευρωζώνης αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο φέτος κατά 
1,1% μετά από μείωσή του κατά 1,1% στο τέταρτο τρί-

μηνο του 2019. Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημά τους 
αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο φέτος κατά 0,9%, ενώ το 
ποσοστό των αποταμιεύσεων τους αυξήθηκε κατά 4,3 
ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 
του 2019. 

ΔΙΑβΕβΑΙΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Τ.Α  
Για προσλήψεις στη καθαριότητα, σε σχολεία και για προβάδισμα εργαζομένων με μεγάλη προϋπηρεσία

ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
Συζητήθηκαν στη συνάντηση του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα με τον πρόεδρο του ΕΚΘ, Χάρη Κυπριανίδη

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑluMIl ΓΙΑ ΑΝΕΠΑΦΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ    
Εγκαταστάθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
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Την ύπαρξη ισχυρού ανταγωνισμού, τη δυσκολία εξεύ-
ρεσης εξειδικευμένου προσωπικού και τη σχετικά χαμηλή 
κερδοφορία «δείχνουν» ως τις κυριότερες προκλήσεις στην 
καινοτόμο δραστηριότητά τους -πέραν της έλλειψης χρη-
ματοδοτικών εργαλείων- οι ερευνητές και οι επιχειρηματίες, 
που συμμετείχαν σε έρευνα του «One Stop Liaison Office» 
του Μηχανισμού Υποστήριξης του Οικοσυστήματος Καινο-
τομίας και Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η έρευνα, που διεξήχθη στο χρονικό διάστημα από το τέλος 
Ιουνίου μέχρι σήμερα, σε δείγμα 125 επιχειρηματιών (58% 
του δείγματος) και 92 ερευνητών/τριών (42%), είχε ως στό-
χο να φανεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού 
και της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έρευνας 
και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εντασσόταν δε, στο 
πλαίσιο της επικαιροποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξει-
δίκευσης (RIS3). Για αυτό και απευθύνθηκε σε ερευνητές/
τρεις και επιχειρηματίες του οικοσυστήματος καινοτομίας 
στους οκτώ τομείς προτεραιότητας και οριζόντιας παρέμβα-
σης της στρατηγικής RIS3.
   Αναλυτικότερα, στο ερώτημα σχετικά με τις κυριότερες προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουν σε θέματα καινοτομίας (πέραν 
της έλλειψης χρηματοδοτικών εργαλείων), ένας στους τέσσε-
ρις (25%) απάντησε πως στην κορυφή βρίσκεται η ύπαρξη 
ισχυρού ανταγωνισμού, πάνω από ένας στους πέντε (21%) 
αναφέρθηκε στη δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προ-
σωπικού και το 18% στη σχετικά χαμηλή κερδοφορία. 
   Στον τομέα της πληροφορικής (τομέας οριζόντιας παρέμβα-
σης στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης), που συμμετέχει 
με το μεγαλύτερο στατιστικό δείγμα στους επιχειρηματίες, η 
δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού αναφέρε-
ται ως η μεγαλύτερη πρόκληση. Όταν δε, τα αποτελέσματα 

εξειδικευτούν στους ερευνητές, η έλλειψη πόρων για έρευνα 
κυριαρχεί στη λίστα των προκλήσεων (29%), ακολουθού-
μενη από τη συνεργασία με την αγορά (τις επιχειρήσεις) και 
τις δυσκολίες υλοποίησης της έρευνας (λόγω π.χ. έλλειψης 
χρόνου), με ποσοστό 19% και 17% αντίστοιχα. 
 Ποια εργαλεία πιστεύετε ότι μπορούν να σας βοη-
θήσουν ν’ αναπτύξετε καινοτομία;
   Οι επιχειρηματίες σε ποσοστό 20% εκτιμούν ότι η «χρη-
ματοδότησή τους με στόχο τη βελτίωση της καινοτομικής/
τεχνολογικής τους ικανότητας» αποτελεί το κυριότερο εργα-
λείο που μπορεί να βοηθήσει τόσο τους ίδιους, όσο και γε-
νικά το οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Άλλα εργαλεία- πολιτικές που επικράτησαν στις 
απαντήσεις τους ήταν η χρηματοδότηση συνεργασίας «με 
ερευνητικά κέντρα» και με «άλλες επιχειρήσεις», με ποσοστά 
απόκρισης 17% και 16% αντίστοιχα. «Αξιοσημείωτη βέβαια 
είναι η εμφάνιση, έστω και με μικρό ποσοστό (11%), της 
ανάγκης των επιχειρήσεων για μη οικονομική υποστήριξη, 
με στόχο τη «βελτίωση της καινοτομικής/τεχνολογικής τους 
ικανότητας». Η μη οικονομική υποστήριξη περιλαμβάνει 
δράσεις, όπως mentoring, coaching, consulting, voucher 
εξωστρέφειας κ.ά», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση 
της Περιφέρειας.
   Διερευνώντας τις απαντήσεις των startups (νεοφυών επιχει-
ρήσεων), οι οποίες θεωρούνται ως οι πιο ευάλωτες αναφορι-
κά με τη βιωσιμότητά τους, προκύπτει διαφοροποίηση στις 
απαντήσεις τους, καθώς ελαφρά πιο σημαντική θεωρούν τη 
χρηματοδότηση της συνεργασίας με τα ερευνητικά κέντρα 
(18%), αλλά ως εξίσου σημαντικά εργαλεία προκρίνουν 
τη «χρηματοδότησή τους στα αρχικά στάδια λειτουργίας» 
τους (15%), τη «συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις για την 
ανάπτυξη νέων (ή βελτιωμένων) προϊόντων» και τη «χρη-
ματοδότηση των scaleups (επιχειρήσεων σε ανάπτυξη)», με 

ποσοστό απόκρισης 14%. Ακολουθεί η «χρηματοδότησή 
τους με στόχο τη βελτίωση της καινοτομικής / τεχνολογικής 
τους ικανότητας», με ποσοστό απόκρισης 10%, που αποτέ-
λεσε όμως τη δημοφιλέστερη απάντηση στο σύνολο και των 
επιχειρήσεων. 
   Από την άλλη πλευρά, οι ερευνητές παρουσιάζουν υψηλή 
προτίμηση σε εργαλεία «υποστήριξης για εξωστρέφεια», με 
ένα ποσοστό απόκρισης 81% και για «συνεργασίες των επι-
χειρήσεων με ερευνητικά κέντρα» σε ποσοστό 80%. Ακολου-
θούν τα εργαλεία χρηματοδότησης για «καινοτόμες δράσεις» 
και «startups». Τη χαμηλότερη προτίμηση επιδεικνύουν τα 
εργαλεία «Μη οικονομικής ενίσχυσης». Τα Κουπόνια Καινο-
τομίας κινούνται μάλλον χαμηλά στις προτιμήσεις, ενώ τα 
Clusters αφήνουν επίσης μάλλον ουδέτερους τους ερευνητές.
   Τα αποτελέσματα της έρευνας, σε συνδυασμό με αυτά που 
θα προκύψουν από σειρά θεματικών εργαστηρίων την επό-
μενη περίοδο, θα ληφθούν υπόψη από τους φορείς χάραξης 
πολιτικής που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης τόσο για τις μέχρι 
σήμερα επιδόσεις της, αλλά και για την προετοιμασία επικαι-
ροποίησής της για τη νέα Προγραμματική Περίοδο (2021-
2027) και το σχεδιασμό των νέων δράσεων. 
   «Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας, 
που περιλαμβάνει και άλλες δράσεις όπως συναντήσεις (in-
depth) με ανθρώπους του οικοσυστήματος, με ανθρώπους 
και έξω από αυτό, με συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα 
και με υλοποίηση δομημένων εργαστηρίων που θα γίνουν 
την επόμενη περίοδο» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Σταύρος Μα-
ντζανάκης, τεχνικός υπεύθυνος του One Stop Liaison Office, 
το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός 
Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρημα-
τικότητας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 
2027» και με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΕ 
στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), 
της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της κυβερνοασφάλειας 
(cyber security), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δε-
ξιοτήτων (digital skills) και του ψηφιακού μετασχηματισμού 
της δημόσιας διοίκησης και της διαλειτουργικότητας, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη 
ενός δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας 
(European Digital Innovation Hubs- EDIHs).
Προς την κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με το ΑΠΕ, κάθε κρά-
τος - μέλος καλείται να ορίσει μέσω ανοικτής και ανταγωνι-
στικής διαδικασίας, τους EDIHs που θα λάβουν μέρος στην 
πρόσκληση, την οποία θα δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή (κλειστή διαγωνιστική διαδικασία), προκειμένου να 
επιλεγούν οι EDIHs που θα συγκροτήσουν το αρχικό δίκτυο. 
Για την επιλογή των Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας στην 
Ελλάδα που θα κληθούν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Γενικές Γραμματείες Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας 
και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας συμπράττουν 
και ανακοινώνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την υποβολή σχετικών προτάσεων. Ο συνολικός αριθμός 
κόμβων που εκτιμάται ότι μπορεί να υποστηριχθεί για τις 13 
περιφέρειες της χώρας μας, είναι κατ’ ελάχιστο 4 κόμβοι με 
μέγιστο τους 13 κόμβους.
Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή, κάθε κράτος - μέ-
λος έχει τη δυνατότητα να ορίσει έναν αριθμό κόμβων, γε-

ωγραφικά διασκορπισμένων στην επικράτειά του, που να 
ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες του ιδιωτικού και του δη-
μόσιου τομέα, όσο και στις χρηματοδοτικές δυνατότητες της 
χώρας. Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα να προταθούν ειδι-
κά μέτρα για τις εξαιρετικά αποκεντρωμένες περιοχές, καθώς 
και η δυνατότητα να διαφοροποιείται το μέγεθος/ποσό της 
επένδυσης σε κάθε κόμβο, ανάλογα με τις ανάγκες που καλεί-
ται να καλύψει ένας κόμβος σε μία περιφέρεια. Σύμφωνα με 
το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί στα τέλη του 2020. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
Σύμφωνα με έρευνα του «One Stop Liaison Office»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟβΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Για την επιλογή των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14

 Ένα σύνθετο εγχείρημα, μέσα στις πρωτόγνωρες συνθή-
κες που επέβαλε η πανδημία του κορονοϊού, ολοκληρώ-
θηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με 
τη λήξη της εαρινής εξεταστικής περιόδου. Μέχρι τις 21 
Ιουλίου 2020 συνολικά 44.658 φοιτητές εξετάστηκαν σε 
2.098 μαθήματα, μέσα από τις μεθόδους εξ αποστάσεως 
αξιολόγησης, που επέλεξαν 1.381 καθηγητές τους. Ο μέ-
γιστος αριθμός των φοιτητών που συμμετείχαν σε εξ απο-
στάσεως εξέταση ήταν 980, ενώ αντιστοίχως ο μέγιστος 
αριθμός συνδεδεμένων χρηστών ταυτοχρόνως έφτασε 
τους 3.060, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές δυσκολίες που ανέκυψαν, 
αυτές αφορούν 33 μαθήματα (ποσοστό 1,7%), τα οποία 
επαναπρογραμματίστηκαν προς εξέταση, ενώ σε ποσοστό 
98,3% των μαθημάτων οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν επι-
τυχώς χωρίς προβλήματα. 

   Αναφορικά με τις τηλεδιασκέψεις, πραγματοποιήθηκαν 
9.629 συνεδρίες μέσω Zoom, 2.699 συνεδρίες μέσω BBB, 
2.649 με Skype for Business, 1.301 με Microsoft Teams 
και 837 με Google Meet. Για την τεχνική υποστήριξη της 
εξεταστικής διαδικασίας το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης (ΚΗΔ- ΑΠΘ) και το γραφείο υποστήριξης Ηλε-
κτρονικών Μαθημάτων της Βιβλιοθήκης Κέντρου Πληρο-
φόρησης (ΒΚΠ- ΑΠΘ) εξυπηρέτησαν τους διδάσκοντες και 
φοιτητές μέσα από 6.425 τηλεφωνικές κλήσεις και απα-
ντώντας σε 2.345 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
   «Με γνώμονα την προστασία της υγείας των μελών 
της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, η Σύγκλητος του 
Αριστοτελείου αποφάσισε οι εξετάσεις του εαρινού εξα-
μήνου να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Δεν ήταν 
μία απόφαση που λάβαμε «ελαφρά τη καρδία», είχαμε 
επίγνωση πως θα ήταν ένα πολυπαραμετρικό εγχείρημα, 

τόσο σε ό,τι αφορά την τεχνική υποστήριξη και τις αντοχές 
των ηλεκτρονικών μας υποδομών, όσο και τη διασφάλιση 
της αδιαβλητότητας της εξεταστικής διαδικασίας και την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετε-
χόντων σε αυτήν», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης 
του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, επισημαίνοντας πως 
παρόλα αυτά, «όσο λεπτομερής κι αν ήταν ο σχεδιασμός, 
τα στοιχεία δε θα ήταν τόσο συντριπτικά για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των εξετάσεων, δίχως την καθολική συνει-
σφορά των διδασκόντων, που με υψηλότατο αίσθημα 
προσωπικής ευθύνης και αφοσίωσης στο εκπαιδευτικό 
τους έργο και στους φοιτητές μας, πίστεψαν και έκαναν 
πράξη την απόφαση της Συγκλήτου και για τον λόγο αυτό 
είμαστε υπερήφανοι, τους είμαστε ευγνώμονες».

   Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή της επαναληπτικής εξεταστι-
κής του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
η σχετική απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Παιδείας, 
Βασίλη Διγαλάκη παρέχει στα ΑΕΙ τη δυνατότητα να επα-
ναλάβουν μέσα εξέτασης όπως οι τηλε-εξετάσεις (εξ απο-
στάσεως γραπτή ή προφορική εξέταση), γραπτή εργασία 
ή/και ασκήσεις κ.α, που προτάθηκαν στο πλαίσιο αντιμε-
τώπισης της πανδημίας και αποφυγής συνωστισμού, ενώ 
στις περιπτώσεις που θα προτιμηθεί η εξέταση με φυσική 
παρουσία (π.χ. εργαστηριακές ασκήσεις, γραπτή εξέταση 
με φυσική παρουσία των φοιτητών) είναι υποχρεωτική η 
τήρηση των μέτρων για την πρόληψη της διασποράς του 
κορονοϊού, όπως αυτά είχαν καθοριστεί στην υπ’ αριθμόν 
59181/ Ζ1/19.5.2020 υπουργική απόφαση.
   Στο πλαίσιο αυτό, η Σύγκλητος του ΑΠΘ θα λάβει τις 
αποφάσεις της στην επόμενή της συνεδρίαση και -σύμ-

φωνα με τον κ. Παπαϊωάννου- ο προσανατολισμός είναι 
να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε και οι εξετάσεις 
να είναι και πάλι ηλεκτρονικές, παρέχοντας όμως και τη 
δυνατότητα δια ζώσης εξετάσεων στις περιπτώσεις που 
από τους διδάσκοντες θα κριθεί αναγκαίο, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η αυστηρή τήρηση όλων 
των προβλεπόμενων στην υπουργική απόφαση μέτρων 
για τις συνθήκες υγιεινής στις αίθουσες των εξετάσεων, 
τις αποστάσεις μεταξύ των εξεταζομένων κ.λπ.. «Από την 
πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τη σύνθετη 
αυτή πραγματικότητα, γνώμονα σε κάθε μας απόφαση 
αποτέλεσε η αδιαπραγμάτευτη ανάγκη να προστατεύ-
σουμε το υπέρτατο αγαθό, τη ζωή και υγεία των μελών 
της πανεπιστημιακής μας οικογένειας. Φυσικά και δε νο-
είται εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς τη φυσική παρουσία, 
επικοινωνία και διάδραση καθηγητών και φοιτητών. 

Ανταποκριθήκαμε, όμως, σε μία αναγκαστική και από τη 
μία μέρα στην άλλη μετάβαση από το αμφιθέατρο στην 
ψηφιακή αίθουσα. Ανυπομονούμε όλοι πολύ σύντομα να 
επιστρέψουμε στα αμφιθέατρα, ακόμη πιο δυνατοί, ανα-
βαθμίζοντας τη μαθησιακή εμπειρία μέσα από τη σταθερή 
-πλέον- αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλεί-
ων», διευκρίνισε ο πρύτανης του ΑΠΘ. 
   Ήδη, πάντως, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ΚΗΔ- ΑΠΘ) και το γραφείο υποστήριξης Ηλεκτρονικών 
Μαθημάτων της Βιβλιοθήκης Κέντρου Πληροφόρησης 
(ΒΚΠ- ΑΠΘ) έχουν καταρτίσει σχέδιο προγράμματος εξε-
τάσεων πέντε εβδομάδων, ώστε να είναι σε ετοιμότητα 
να υποστηρίξουν και να υλοποιήσουν άμεσα τις όποιες 
αποφάσεις της Συγκλήτου.

   Οι κοσμήτορες των μεγαλύτερων Σχολών του ΑΠΘ μί-
λησαν στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
για την αποτίμηση της εμπειρίας της ιστορικά πρώτης 
εξεταστικής περιόδου που διεξήχθη χωρίς φυσική πα-
ρουσία των φοιτητών, εκφράζοντας ικανοποίηση για την 
παρακαταθήκη του εγχειρήματος, υπερηφάνεια για το 
πώς κατάφερε να αντεπεξέλθει το ίδρυμα, αλλά και προ-
βληματισμό για τεχνικές δυσκολίες.
   «Ενώ η όλη διαδικασία είχε προκαλέσει κάποιο στρες και 
στους εκπαιδευτές αλλά οπωσδήποτε και στους φοιτητές 
τελικά πήγε πάρα πολύ καλά. Βγήκαν τα θέματα πολλα-

πλής επιλογής, αξιολογήθηκαν, βρήκαμε το σύστημα 
της τυχαίας επιλογής των ερωτήσεων, σχηματίστηκαν 
ομάδες των τριάντα ατόμων, γινόταν ταυτοποίηση προ-
σώπου στην αρχή της διαδικασίας, υπήρχε μία εποπτεία 
με την κάμερα, ζητούσαμε να δείξουν στη διαδικασία της 
εξέτασης στοιχεία τους και τελικά η εξέταση ολοκληρω-
νόταν στα 20 προβλεπόμενα λεπτά. Θεωρώ ότι γενικό-
τερα υπήρξε ένα θετικό κλίμα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, 
καθηγητής Θεόδωρος Δαρδαβέσης, προσθέτοντας ότι «οι 
διδάσκοντες εξοικονόμησαν σημαντικό χρόνο από τη δι-

όρθωση των γραπτών, αφιέρωσαν όμως πάρα πολύ χρό-
νο για την οργάνωση των εξετάσεων και για την επιλογή 
των πολλαπλών ερωτήσεων και για την οργάνωση των 
ομάδων εξεταζομένων», ωστόσο «η βαθμολογία βγήκε 
με το τέλος της εξέτασης, ενώ αυτό δε συμβαίνει με τις 
γραπτές εξετάσεις και επιπρόσθετα δόθηκε δυνατότητα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα να αξιολογηθεί η γνώση του 
φοιτητή». 
Συνέχεια στη σελ. 15
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Συνέχεια από τη σελ. 14

Σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη για διά ζώσης εξετάσεις, ο 
κ. Δαρδαβέσης εξήγησε ότι «στην Ιατρική είναι υποχρε-
ωτικές για τους επί πτυχίω, δηλαδή στα μαθήματα της 
χειρουργικής, της παθολογίας, όπου δεν είναι σωστό 

να εξετάζεται κάποιος μόνο θεωρητικά, γιατί μιλάμε για 
γιατρούς, οι οποίοι σε έναν- δύο μήνες θα ασκήσουν ια-
τρική, είναι εκ των ων ουκ άνευ να αποδειχθεί η κλινική 
τους δεξιότητα» και έτσι «εκεί υπήρξε δυνατότητα δια 
ζώσης αξιολόγησης, με πολύ μικρότερα γκρουπ από ό,τι 
συνήθως, πιο σύντομες επισκέψεις». Ερωτηθείς σχετικά 

με τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στη λειτουργία των 
εργαστηρίων της Οδοντιατρικής, ο κοσμήτορας ανέφερε 
πως τελικά ολοκληρώθηκε το εαρινό εξάμηνο ομαλά και 
για τους επί πτυχίω και «έχουμε προγραμματίσει 18 Αυ-
γούστου την ορκωμοσία η οποία θα γίνει υπαίθρια στο 
αγρόκτημα του πανεπιστημίου».

Η επιστήμη έδωσε λύσεις με αξιοπιστία και σημασιολογι-
κή αξία, σε καταστάσεις πρωτόγνωρες, σύμφωνα με τον 
κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθηγητή 
Χαρίτωνα Σαρλ Χιντήρογλου. «Δύσκολα μπορεί κάποιος 
να κατανοήσει το έργο που επιτελέστηκε το χρονικό αυτό 
διάστημα από το ΑΠΘ. Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης του ΑΠΘ έδειξε τις ικανότητές του σε διεθνές 
επίπεδο. Νοιώθω πραγματικά περήφανος για αυτό το 
ίδρυμα. Θεωρώ, μάλιστα, πως το ΑΠΘ ξεπέρασε, για μια 
φορά ακόμα, το εαυτό του», επισήμανε, μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Χιντήρογλου.
   Για τη Σχολή Θετικών Επιστημών ανέφερε πως «σχεδόν 
το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος των Τμημά-
των της Σχολής -Μαθήματα, Φροντιστήρια και Εργαστή-
ρια- διδάχθηκαν και εξετάστηκαν με άριστη επιτυχία μέσω 
το διαδικτύου», σημειώνοντας ωστόσο: «Προσωπική μου 
άποψη, που μάλλον συμπλέει με την πλειοψηφία των συ-
ναδέλφων μου, είναι πως καμία διαδικτυακή διδασκαλία 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση». 
   «Τα προβλήματα εντοπίζονται στα Τμήματα Χημείας, 
Βιολογίας, Γεωλογίας και Φυσικής, όπου η δια ζώσης δι-
δασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων κρίνεται επιβε-
βλημένη», εξήγησε, εκτιμώντας πως «σε κάθε περίπτωση, 
όμως, το σύνολο του διδακτικού προσωπικού της ΣΘΕ 
στάθηκε σε ύψος των περιστάσεων» και «με τεράστιες 
και άοκνες προσπάθειες, αλλά και με προσωπικές θυσίες, 
κατάφεραν τα «νικήσουν το χρόνο», προσαρμόζοντας τις 
απαιτήσεις του εκπαιδευτικού τους έργου στη διαδικτυα-
κή βάση». 
   Στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, ο καθηγητής Κων-
σταντίνος Κατσιφαράκης δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως 
«οι εξ αποστάσεως εξετάσεις ήταν μια πρωτόγνωρη και 
δυσάρεστη εμπειρία» εξηγώντας: «Το ότι έγιναν τελικά 
αξιοπρεπώς, οφείλεται στη μεγάλη προσπάθεια που κα-
τέβαλαν για την τεχνική τους υποστήριξη μέλη του ΚΗΔ, 
αλλά και συνάδελφοι από όλα τα τμήματα. 
 Όμως, το πρόβλημα ουσίας παραμένει:  Ήταν και είναι 

πολύ δύσκολο να βρεθούν τρόποι αδιάβλητης και δίκαιης 
 εξέτασης, τηρώντας τους περιορισμούς προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων. Δοκιμάσθηκαν διάφορες διαδι-
κασίες. Πολλές από αυτές δεν μπορούσαν να περιορίσουν 
επαρκώς τη φαλκίδευση των εξετάσεων, ενώ κάποιες άλ-
λες, με πολύ σφικτούς περιορισμούς, αδικούσαν εν τέλει 
τους καλούς φοιτητές. Τέλος, κάποιοι φοιτητές μπορεί να 
αδικήθηκαν για τεχνικούς λόγους, όπως είναι η κακή ποι-
ότητα της σύνδεσής τους με το διαδίκτυο».
   «Χωρίς αμφιβολία επιθυμία όλων των διδασκόντων και 
των διδασκουσών του ΑΠΘ ήταν -και συνεχίζει να είναι- 
η διεξαγωγή των εξετάσεων με τη φυσική παρουσία των 

φοιτητών και των φοιτητριών μας. Ωστόσο, είχαμε να 
αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη και δύσκολη κατάσταση. Η 
πανδημία είχε επιβάλει τους δικούς της όρους ήδη από τα 
μέσα περίπου Μαρτίου, όταν μετά τα γενικευμένα περιο-
ριστικά μέτρα αποφάσισε η Σύγκλητος να συνεχιστούν τα 
μαθήματα μέσω των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνο-
λογίας, δηλαδή από απόσταση, προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί το εξάμηνο. Το επόμενο στοίχημα ήταν η διεξαγω-
γή των εξετάσεων», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κοσμήτορας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, καθηγητής Δημήτρης 
Μαυροσκούφης, εξηγώντας πως επιλέχθηκε η λύση των 
εξ αποστάσεως εξετάσεων, καθώς «ήταν σχεδόν αδύνατο 
να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξα-
γωγή τους, ώστε να μην κινδυνέψει η υγεία των φοιτητών 
και των φοιτητριών μας, καθώς και του προσωπικού, από 

το οποίο κάποιοι έχουν προβλήματα υγείας ή είναι άνω 
των 65 ετών». 
   «Η λύση που προκρίθηκε λειτούργησε σε γενικές γραμ-
μές ικανοποιητικά χάρη στο δυναμικό του Κέντρου Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, στη Βιβλιοθήκη του 
Κέντρου Πληροφόρησης και τη φιλοτιμία του διδακτικού 
προσωπικού, που κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες 
για την επιτυχία του εγχειρήματος», εκτίμησε, επισημαί-
νοντας ότι «σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ανταπόκριση των 
φοιτητών και των φοιτητριών μας», έτσι ώστε «παρά τα 
μικρής έκτασης και έντασης προβλήματα που παρατηρή-
θηκαν στα οκτώ Τμήματα της Σχολής μας, τα πράγματα 
πήγαν πιο καλά από το αναμενόμενο», καθώς «παράπο-
να και γκρίνιες υπήρξαν, αλλά μπροστά στο γεγονός ότι 
η Σχολή μας, όπως και το Πανεπιστήμιό μας γενικότερα, 
κατάφερε να αντιμετωπίσει για πρωτόγνωρη κατάσταση 
με επιτυχία έχουν λιγότερη σημασία». 
   «Η αναγκαστική εξ αποστάσεως διδασκαλία και εξέταση 
αποτέλεσε μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε οι διδάσκοντες 
και οι φοιτητές στην πράξη τη χρηστικότητα εργαλείων 
που υπήρχαν ήδη στο λογισμικό και μηχανογραφικό 
σύστημα του Αριστοτελείου», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσ-
σαλονίκης, καθηγητής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης. «Η εμπει-
ρία αυτή έδειξε πως τόσο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
όσο και οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν με αρκετά μεγάλη 
επιτυχία παρ’ όλες τις μικρές και εύκολα αντιμετωπίσιμες 
τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν», εξήγησε ο κ. Ζαρω-
τιάδης, επισημαίνοντας ωστόσο, πως «σε κάθε περίπτωση 
τα εργαλεία αυτά της εξ αποστάσεως συνεργασίας είναι 
συμπληρωματικά στην παραδοσιακή εκ τους σύνεγγυς 
εκπαίδευση και μόνο ως τέτοια πρέπει να νοούνται», κα-
θώς «έχει σημασία σύντομα να περάσουμε στη δια ζώσης 
διδασκαλία».
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Νέα εμπόδια στην ενεργειακή συνεργασία της με τη Μό-
σχα φαίνεται να θέτει η Άγκυρα στο πλαίσιο ενός ευρύτε-
ρου μηχανισμού διαμόρφωσης ισορροπιών ανάμεσα σε 
ΗΠΑ και Ρωσία για την εξυπηρέτηση των στρατηγικών 
συμφερόντων της σε Μέση Ανατολή και Ανατολική Με-
σόγειο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αλέκου Πολίτη στο 
economix.gr
Από χθες, σημειώνει το ρεπορταζ, έχει σταματήσει να 
λειτουργεί ο Turkish Stream, η πρώτη διακλάδωση του 
οποίου παραδόθηκε στις αρχές Ιανουαρίου και ύστερα 
από μία «φιέστα» υποστήριξης ανάμεσα σε Πούτιν και 
Ερντογάν. Σύμφωνα με το Interfax, ο μοναδικός αγορα-
στής αερίου από τον αγωγό, η τουρκική κρατική Botas, 
ανακοίνωσε τη διακοπή στη λειτουργία του. Η ίδια ανα-
κοίνωση επισημαίνει πως ο αγωγός θα περάσει διαδι-
κασία επισκευής, παρά και το γεγονός ότι προγραμμα-
τισμένη συντήρηση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο 
μήνα, έως και τα μέσα Αυγούστου. Το αξιοσημείωτο 
είναι ότι η απόφαση έρχεται σε μία συγκυρία όπου, προ-
κειμένου να προστατεύσουν την ενεργειακή ασφάλεια 
της Ευρώπης, οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί για την επιβολή 
κυρώσεων προς τις εταιρείες που συνεργάζονται με την 
Gazprom για την κατασκευή του Nord Stream 2 και του 
TurkStream, η δεύτερη διακλάδωση του οποίου εξυπη-
ρετεί τα κράτη της κεντρικής Ευρώπης.
Η Άγκυρα είχε αξιοποιήσει τη συνεργασία της με τη Μό-
σχα για τη διέλευση φυσικού αερίου μέσω των διακλα-

δώσεων του TurkStream και για την προμήθεια στην Ευ-
ρώπη. Ειδικότερα, μέχρι τον Απρίλιο, ο αγωγός φυσικού 
αερίου είχε μεταφέρει πάνω από 1,32 δισ. κ.μ. φυσικό 
αέριο στη γηραιά ήπειρο. Όπως έγραψε η Daily Sabah, 
τον Ιανουάριο η Τουρκία προμήθευσε περί τα 506 εκατ. 
κ.μ. φυσικού αερίου, τον Φεβρουάριο 387 εκατ. κ.μ. 
ενώ τον Μάρτιο 428 εκατ. κ.μ. προς την Ευρώπη, με τη 
γειτονική χώρα να λαμβάνει βάσει συμφωνητικού τέλη 
διαμετακόμισης για κάθε κυβικό μέτρο φυσικού αερίου.
Από εκεί και πέρα, οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αε-
ρίου έχουν περιοριστεί κατά 70% συγκριτικά με πέρυσι 
για την Τουρκία ενώ η Ρωσία είναι ο τρίτος κατά σειρά 
σημαντικότερος προμηθευτής για τη γειτονική χώρα, 
πίσω από το Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν. Ακόμη, το 2016 
η Τουρκία εξυπηρετούσε το 50% των αναγκών της σε 
φυσικό αέριο με εισαγωγές από τη Ρωσία, αριθμός που 
σήμερα βαίνει μειούμενος και φτάνει μόλις το 14%. Στο 
ίδιο πλαίσιο, έχει ιδιαίτερη αξία και το γεγονός ότι την 
τελευταία τριετία η εισαγωγή αμερικανικού LNG για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της αυξήθηκε από το 0% 
στο 10%.
Στα παραπάνω προστίθεται και το γεγονός ότι ο αγωγός 
φυσικού αερίου Blue Stream για την προμήθεια ρωσι-
κού φυσικού αερίου στην Τουρκία παραμένει κλειστός, 
ήδη από τον Μάιο, παρά και το γεγονός ότι για τις εργα-
σίες που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν είχε προσδιο-
ριστεί χρονικό διάστημα μερικών εβδομάδων. Η κίνηση 

αυτή, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις για τον Turkish 
Stream, σηματοδοτούν μια προσπάθεια απεξάρτησης 
από το ρωσικό φυσικό αέριο της Gazprom και, παρά τη 
συνεργασία μεταξύ Άγκυρας – Μόσχας σε μια σειρά ζη-
τημάτων, μαρτυρούν προβλήματα στις διμερείς επαφές.
Στα σημεία – κλειδί για τις ενέργειες της Άγκυρας εντάσ-
σεται και η εγκατάσταση τρίτου τερματικού σταθμού 
υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ, όπως έχει γράψει 
το economix.gr, το αξιοσημείωτο είναι πως διαθέτει 
συνολικά πέντε σταθμούς LNG. Η επένδυσή της στο 
υγροποιημένο φυσικό αέριο δεν μοιάζει καθόλου τυχαία 
αν παρακολουθήσει κανείς τις εκτιμήσεις της αγοράς 
που δείχνουν πως αναμένεται μελλοντικά να πωλείται 
σε χαμηλότερη τιμή από την αντίστοιχη τιμή πώλησης 
του αερίου αγωγού. Άλλωστε το LNG επιτρέπει και ένα 
πιο ευέλικτο σχήμα αναφορικά με τους προμηθευτές 
παρέχοντας περισσότερες επιλογές για την τροφοδοσία 
και, κατ’ επέκτασιν, τη διαφοροποίηση των πηγών εισα-
γωγής φ.α.

«Δεν μπορεί να υπάρξει χωροθέτηση θέσεων υπαίθριας 
διαφήμισης χωρίς την εμπλοκή των Δήμων», δηλώ-
νει σχετικά ο περιφερειάρχης Αττικής, σύμφωνα με το 
economix. 
Ενόχληση για την απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης 
από το σχεδιασμό για την υπαίθρια διαφήμιση πριν από 
την πρόσφατη έκδοση σχετικής ΚΥΑ εκφράζει, με δήλω-
σή του, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.
«Η νέα ΚΥΑ που προωθεί η κυβέρνηση, μέσα από την 
οποία επιχειρεί να θέσει νέους κανόνες στην ανάπτυξη 
της υπαίθριας διαφήμισης, θα έπρεπε πριν ανακοινωθεί, 
να είχε αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης, σοβαρής κι 

υπεύθυνης διαβούλευσης με την αυτοδιοίκηση, η οποία 
πρέπει να έχει ουσιαστικό λόγο και ρόλο, αφού η συγκε-
κριμένη δραστηριότητα επηρεάζει την οδική ασφάλεια 
αλλά και την αισθητική εικόνα των πόλεων και των Πε-
ριφερειών μας.
Ενώ δεν μπορεί να υπάρξει χωροθέτηση θέσεων υπαί-
θριας διαφήμισης χωρίς την εμπλοκή των Δήμων», δη-
λώνει ο κ. Πατούλης.
Ο περιφερειάρχης Αττικής σημειώνει ακόμα ότι θα 
έπρεπε επίσης να ληφθούν υπόψη και οι απόψεις της 
κοινωνίας των πολιτών, «αφού είναι δεκάδες οι οικο-
γένειες που έχουν θρηνήσει την απώλεια δικών τους 

ανθρώπων, από εγκληματικές πράξεις και παραλείψεις 
ανθρώπων κι εταιρειών που εμπλέκονταν στη συγκεκρι-
μένη δραστηριότητα».
Διευκρινίζει ότι τάσσεται υπέρ της στήριξης της υγιούς 
επιχειρηματικότητας με κανόνες και διάλογο και τονίζει 
ότι «με σοβαρότητα και υπευθυνότητα η αυτοδιοίκηση 
θα πάρει θέση πάνω στο ζήτημα της υπαίθριας διαφή-
μισης, έχοντας ως βασικό κριτήριο την προστασία της 
ζωής των πολιτών, την πιστή τήρηση των κανόνων οδι-
κής ασφαλείας, αλλά και τον σεβασμό στην εικόνα των 
πόλεών μας».

To «ΠΑΖΑΡΙ» ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΣΧΑ

Ο ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΖΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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Στην ανάγκη αναθεώρησης των κριτηρίων για την κα-
τανομή των πόρων από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, 
ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των 
τοπικών κοινωνιών αλλά και τις πιο κλιματικά φιλόδοξες 
χώρες, αναφέρεται η νέα έκθεση του “The Green Tank” 
για τη Δίκαιη Μετάβαση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αλέ-
κου Πολίτη στο economix.gr
Ειδικότερα, η έκθεση με τίτλο «Δίκαιη Μετάβαση: Ιστορι-
κό, εξελίξεις και προκλήσεις στην Ευρώπη» που παρου-
σιάστηκε από τον ερευνητή Νίκο Μάντζαρη επισημαίνει 
ότι στα ήδη υφιστάμενα κριτήρια θα πρέπει να γίνουν 
δύο σημαντικές προσθήκες: η ταχύτητα υλοποίησης της 
μετάβασης από τον λιγνίτη και η επιρροή στην τοπική κοι-
νωνία και ιδιαίτερα στις θέσεις εργασίας. Ο κ. Μάντζαρης 
εξήγησε πως, ανεξάρτητα από τις κατά περιόδους αναθε-
ωρήσεις στο συνολικό ποσό που υφίστανται οι προτάσεις 
για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, δεν επηρεάζεται η κα-
τανομή των πόρων, με αποτέλεσμα κράτη που δεν επιδει-
κνύουν ιδιαίτερο ζήλο για την απολιγνιτοποίηση, όπως η 
Πολωνία, να λαμβάνουν δυσανάλογα μεγάλους πόρους 
έναντι άλλων.
Με βάση την αναθεωρημένη πρόταση του Μαΐου για το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που αφορούσε την κατανομή 
πόρων ύψους 40 δισ. ευρώ, η Ελλάδα δικαιούνταν περί 
το 4,3% που ανέρχεται στα 1,724 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με 
την ανάλυση του The Green Tank, αν υπήρχε το κριτήριο 
της ταχύτητας μετάβασης με συντελεστή 10%, τότε για 
την Ελλάδα το ποσό αυτό θα ανέρχονταν στα 2,448.7 δισ. 
ευρώ. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδειξε γρήγορα αντα-
νακλαστικά. Στην Ελλάδα η εμπροσθοβαρής απολιγνιτο-
ποίηση είναι κάτι που μας επηρεάζει άμεσα», επεσήμανε 
χαρακτηριστικά ο κ. Μάντζαρης.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο 
την προηγούμενη εβδομάδα οδήγησε στην περικοπή του 
κονδυλίου σε μόλις 17,5 δισ. ευρώ που, σε περίπτωση δι-
ατήρησης της ίδιας αναλογίας, σημαίνει ότι τα ποσά που 
θα λάβει η Ελλάδα θα κυμανθούν περί τα 700 – 750 εκατ. 
ευρώ. Φυσικά, αυτό προϋποθέτει ότι θα υπάρξει εν τέλει 
συμφωνία με τις παραμέτρους που θέτει το Συμβούλιο 
από όλες τις πλευρές, και ειδικά από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο που έχει εκφράσει τη διαφωνία του.
Σε ό, τι αφορά την πιθανότητα αναθεώρησης των υφι-
στάμενων κριτηρίων για την κατανομή των πόρων, ο κ. 
Μάντζαρης σημείωσε ότι είναι «αυξημένη» ενώ συμπλή-
ρωσε πως «υπάρχουν ευκαιρίες» και πως «θα πρέπει να 
ξεκινήσουμε τις συνέργειες με κράτη – μέλη που αισθά-
νονται επίσης ότι αδικούνται από τις συνθήκες». Τόνισε 
ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εξήγησε με σα-
φήνεια τα κριτήριά της ενώ, παράλληλα με τις ελληνικές 
προτάσεις, ακούστηκαν διαφοροποιήσεις και από άλλα 
κράτη – μέλη, με κυριότερες αυτές από την Ισπανία και 
την Ουγγαρία που, ωστόσο, είχαν διαφορετικές μεταξύ 
τους κατευθύνσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι προτάσεις του The Green Tank για το είδος των επενδύ-
σεων στρέφονται γύρω από την εξοικονόμηση ενέργειας, 
την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την 
αποθήκευση ενέργειας και τον τομέα των υπηρεσιών. 
Μάλιστα, όπως διευκρινίστηκε, κανένα από τα υπόλοιπα 
κράτη – μέλη δεν έχει παρουσιάσει το αναλυτικό πλάνο 
του για τη μετάβαση αλλά ορισμένα κράτη έχουν κατα-
στήσει σαφείς, ήδη από τη διαδικασία των διαπραγμα-

τεύσεων, τις βλέψεις τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τη Βουλγαρία και την Πολωνία που στρέφονται προς το 
ορυκτό αέριο.
Οι ιθύνοντες του Green Tank έθεσαν το ιστορικό πλαίσιο 
της τελευταίας πενταετίας, εντός του οποίου διαμορφώ-
θηκαν οι σημερινές συνθήκες και προτάσεις για τη Δίκαιη 
Μετάβαση, και σημείωσαν πως τα κυριότερα διδάγματα 
στρέφονται γύρω από τον συγχρονισμό με τις διεθνείς εξε-
λίξεις, τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά 
και την ανάγκη συνεργασίας με εργαζόμενους και ΜΚΟ. 
Πάνω στο ίδιο αυτό ζήτημα οι ιθύνοντες του Green Tank 
κατέθεσαν ως χρήσιμες προτάσεις τις εξής:
• την ύπαρξη διακομματικής συνεργασίας για ζητήματα 
σχεδιασμού, διακυβέρνησης, χρηματοδότησης και διεκ-
δικήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• τη διαμόρφωση ενιαίου master plan που θα συμπερι-
λαμβάνει τα κατά τόπους σχέδια για τη Δίκαιη Μετάβαση 
όπως αυτά προέκυψαν κυρίως μετά την απόφαση για 
απολιγνιτοποίηση
• τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων, των λι-
γνιτικών χωριών, των ΜΚΟ και της ΔΕΗ που, σύμφωνα με 
το Green Tank, διατηρεί χαμηλό προφίλ έως και σήμερα
• τη δημιουργία ενός απλού, διαφανούς και με διακριτούς 
ρόλους και ισορροπίες στην κατανομή των αρμοδιοτήτων 
συστήματος διακυβέρνησης με διασφάλιση της συνέχειας 
και της ανεξαρτησίας από πολιτικούς συσχετισμούς
• τη χρήση τοπικού πόρου βάσει των Εδαφικών Σχεδίων 
Δίκαιης Μετάβασης καθώς και τη διοχέτευση πόρων από 
το πακέτο μετάβασης αλλά και την αναθεώρηση των κρι-
τηρίων που, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θέτουν 
εμπόδια στη δίκαιη μετάβαση.

Θέματα που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ των Ενό-
πλων Δυνάμεων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη 
χρηματοδότηση έργων μέσω πιστώσεων από τo ΕΣΠΑ και 
το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) επ’ ωφελεία 
των δύο πλευρών, συζητήθηκαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
κατά τη συνάντηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κων-
σταντίνου Φλώρου, με τον περιφερειάρχη Κωνσταντίνο 

Αγοραστό.
 Ανάμεσα στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν είναι:
Μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ:
-η αναβάθμιση των υποδομών του 404 Γενικού Στρατιω-
τικού Νοσοκομείου Λάρισας,
-η ενεργειακή αναβάθμιση του στρατηγείου της 1ης Στρα-
τιάς, καθώς και

-η προμήθεια μηχανημάτων Μηχανικού για τη συνδρο-
μή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών.
Μέσω του ΠΔΕ, η επισκευή και συντήρηση του ιερού ναού 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο στρατόπεδο «ΣΤΡΑ-
ΤΗΓΟΥ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ».

GreeN TANK: ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑβΑΣΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α/ΓΕΕΘΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΕΠ’ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ
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Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της γερμανι-
κής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
Σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ENISA, του οργανισμού 
της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, δημοσίευσαν έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την 
εφαρμογή της κοινής εργαλειοθήκης της ΕΕ με μέτρα με-
τριασμού, η οποία συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη και 
εγκρίθηκε με ανακοίνωση της Επιτροπής τον Ιανουάριο 
του 2020. Η εργαλειοθήκη καθορίζει κοινή προσέγγιση με 
βάση αντικειμενική αξιολόγηση των προσδιορισθέντων 
κινδύνων και αναλογικά μέτρα μετριασμού για την αντι-
μετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια που σχετίζο-
νται με την ανάπτυξη των δικτύων 5G, της πέμπτης γενιάς 
δικτύων κινητών επικοινωνιών.
Μολονότι συνεχίζονται οι εργασίες σε πολλά κράτη μέλη, 
στην έκθεση επισημαίνεται ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν 
δρομολογήσει διαδικασία επανεξέτασης και ενίσχυσης 
των μέτρων ασφάλειας που ισχύουν για τα δίκτυα 5G, 
αποδεικνύοντας την προσήλωσή τους στη συντονισμένη 
προσέγγιση που έχει καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ. Για καθένα 
από τα μέτρα της εργαλειοθήκης, η έκθεση εξετάζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί από την έγκριση της εργα-
λειοθήκης, παρουσιάζει τι έχει ήδη γίνει και προσδιορίζει 
τομείς για τους οποίους έως τώρα δεν έχουν εφαρμοστεί 
μέτρα.
Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για 
μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε τα 
εξής: «Η έγκαιρη ανάπτυξη δικτύων 5G έχει στρατηγική 
σημασία για όλα τα κράτη μέλη, διότι μπορεί να δημιουρ-
γήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, να μετασχηματί-
σει τους κρίσιμους τομείς μας και να ωφελήσει τους Ευρω-
παίους πολίτες. Κοινή μας προτεραιότητα και ευθύνη είναι 
να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια αυτών των δικτύων 
και, μολονότι η έκθεση αυτή δείχνει ότι έχουμε σημειώσει 
μεγάλη πρόοδο, μένουν ακόμη να γίνουν πολλά.»
Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, πρό-
σθεσε τα εξής: «Καθώς η ανάπτυξη δικτύων 5G προχωρά 
σε ολόκληρη την ΕΕ και οι οικονομίες μας βασίζονται όλο 
και περισσότερο σε ψηφιακές υποδομές, όπως κατέδειξε η 
κρίση του κορονοϊού, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να κα-
τοχυρώσουμε υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Μαζί με τα κρά-
τη μέλη, έχουμε δεσμευθεί να εφαρμόσουμε άρτια μέτρα, 
με συντονισμένο τρόπο, όχι μόνο για να κατοχυρώσουμε 
την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G αλλά και για να 
ενισχύσουμε την τεχνολογική αυτονομία μας. Η σημερινή 

έκθεση επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευσή μας και περι-
γράφει τους τομείς στους οποίους χρειάζονται περαιτέρω 
προσπάθειες και επαγρύπνηση.» 
Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Ενέρ-
γειας της Γερμανίας, κ. Peter Altmaier, δήλωσε τα εξής: 
«Η ανάπτυξη δικτύων 5G θα προσφέρει εντελώς νέες ευ-
καιρίες για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Λόγω της ση-
μασίας των δικτύων 5G ως κεντρικής υποδομής ζωτικής 
σημασίας για τις μελλοντικές τεχνολογίες, είναι σημαντικό 
η ανάπτυξη των υποδομών 5G να προχωρήσει γρήγο-
ρα και με ασφάλεια —σε όλα τα κράτη μέλη. Η έκθεση 
σχετικά με την εργαλειοθήκη για τα δίκτυα 5G δείχνει ότι 
βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο.»
Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών, Στέγασης και 
Εθνικών Θεμάτων, κ. Horst Seehofer, δήλωσε τα εξής: «Η 
ακεραιότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων αποτελεί 
βασικό τμήμα της αρχιτεκτονικής ασφάλειας σε όλα τα 
κράτη μέλη. Όλοι οι κίνδυνοι —τόσο τεχνικοί όσο και 
μη τεχνικοί— πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Η έκθεση προόδου σχετικά με την εργαλει-
οθήκη της ΕΕ για τα δίκτυα 5G καταδεικνύει ότι η κοινή 
προσέγγιση είναι ο σωστός τρόπος συγχρονισμού των 
εθνικών μέτρων, στο μέτρο του δυνατού.»
Η διασφάλιση της ανθεκτικότητας των δικτύων 5G είναι 
ουσιώδης για την κοινωνία μας, δεδομένου ότι αυτή η 
τεχνολογία θα έχει αντίκτυπο όχι μόνο στις ψηφιακές επι-
κοινωνίες, αλλά και σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, 
οι μεταφορές, οι τραπεζικές συναλλαγές και η υγεία, κα-
θώς και σε συστήματα βιομηχανικού ελέγχου. Τα δίκτυα 
5G θα μεταφέρουν ευαίσθητες πληροφορίες και θα υπο-
στηρίζουν συστήματα ασφαλούς λειτουργίας που τελικά 
θα εξαρτώνται από αυτά. Οι παράγοντες της αγοράς είναι 
σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για την ασφαλή ανάπτυξη 
των δικτύων 5G και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για 
την εθνική ασφάλεια, ωστόσο, η συλλογική εργασία και η 
συντονισμένη εφαρμογή κατάλληλων μέτρων είναι θεμε-
λιώδους σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις 
και οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως 
όλα τα οφέλη της νέας τεχνολογίας με ασφαλή τρόπο.
Πράγματι, η εφαρμογή της εργαλειοθήκης είναι αποτέ-
λεσμα συλλογικής εργασίας και της ισχυρής αποφασι-
στικότητας όλων των κρατών μελών, από κοινού με την 
Επιτροπή και τον ENISA, να συνεργαστούν και να ανταπο-
κριθούν στις προκλήσεις που συνεπάγονται τα δίκτυα 5G 
για την ασφάλεια και να διασφαλίσουν τον συνεχή ανοι-
κτό χαρακτήρα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Στην ερ-

γαλειοθήκη, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενισχύσουν 
τις απαιτήσεις στον τομέα της ασφάλειας μέσω πιθανής 
δέσμης συνιστώμενων μέτρων, και ειδικότερα να αξιολο-
γούν τα προφίλ κινδύνου των προμηθευτών, να εφαρμό-
ζουν σχετικούς περιορισμούς για τους προμηθευτές που 
θεωρούνται υψηλού κινδύνου (συμπεριλαμβανομένων 
των αναγκαίων αποκλεισμών για βασικά πάγια στοιχεία 
που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας και ευαίσθητα όπως 
οι λειτουργίες του κεντρικού δικτύου), καθώς και να ανα-
πτύξουν στρατηγικές για να εξασφαλίσουν τη διαφορο-
ποίηση των πωλητών.
βασικές πληροφορίες από την έκθεση σχετικά 
με την εργαλειοθήκη της ΕΕ για τα δίκτυα 5G
Η σημερινή έκθεση αναλύει την πρόοδο που έχει σημει-
ωθεί ως προς την εφαρμογή των μέτρων της εργαλειο-
θήκης σε εθνικό επίπεδο και καταλήγει σε ορισμένα συ-
μπεράσματα.
Έχει ήδη σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος για ορισμένα 
από τα μέτρα της εργαλειοθήκης, και συγκεκριμένα στους 
ακόλουθους τομείς:
Οι εξουσίες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για την κα-
νονιστική ρύθμιση της ασφάλειας των δικτύων 5G έχουν 
ενισχυθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ενίσχυσης στη μεγά-
λη πλειονότητα των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομέ-
νων εξουσιών ρύθμισης των προμηθειών εξοπλισμού και 
υπηρεσιών δικτύου από φορείς εκμετάλλευσης.
Μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της συμμετοχής 
προμηθευτών με βάση το προφίλ κινδύνου τους εφαρμό-
ζονται ήδη σε μερικά κράτη μέλη, ενώ σε πολλά άλλα η 
σχετική προετοιμασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. 
Η έκθεση καλεί και άλλα κράτη μέλη να προχωρήσουν πε-
ραιτέρω και να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία τους 
επόμενους μήνες. Όσον αφορά το ακριβές εύρος των εν 
λόγω περιορισμών, η έκθεση τονίζει ότι είναι σημαντικό 
να εξετάζεται το δίκτυο στο σύνολό του και να λαμβάνο-
νται υπόψη τόσο στοιχεία του κεντρικού δικτύου όσο και 
άλλα κρίσιμα και εξαιρετικά ευαίσθητα στοιχεία, συμπε-
ριλαμβανομένων των λειτουργιών διαχείρισης και του 
δικτύου ραδιοπρόσβασης, καθώς και να επιβάλλονται πε-
ριορισμοί και σε άλλα βασικά πάγια στοιχεία, όπως καθο-
ρισμένες γεωγραφικές περιοχές, κυβερνητικές υπηρεσίες 
ή άλλες κρίσιμες οντότητες. Για τους φορείς εκμετάλλευ-
σης που έχουν ήδη συνάψει σύμβαση με πωλητές υψηλού 
κινδύνου, θα πρέπει να ισχύσουν μεταβατικές περίοδοι. 
Συνέχεια στη σελ. 19 

ΕΕ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 5G: ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της εργαλειοθήκης της ΕΕ και την ενίσχυση των μέτρων 
προστασίας
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Συνέχεια από τη σελ. 18 
 
Οι απαιτήσεις ασφάλειας και ανθεκτικότητας δικτύου για 
φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών είναι υπό 
επανεξέταση στην πλειονότητα των κρατών μελών. Στην 
έκθεση τονίζεται ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 
απαιτήσεις αυτές ενισχύονται, ότι ακολουθούν τις πλέον σύγ-
χρονες και προηγμένες πρακτικές και ότι η εφαρμογή τους 
από τους φορείς εκμετάλλευσης ελέγχεται και επιβάλλεται 
αποτελεσματικά.
Από την άλλη πλευρά, ορισμένα μέτρα βρίσκονται σε λιγό-
τερο προχωρημένο στάδιο εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, 
στην έκθεση αναφέρεται ότι:
Είναι επειγόντως αναγκαίο να σημειωθεί πρόοδος ως προς 
τον μετριασμό του κινδύνου εξάρτησης από προμηθευτές 
υψηλού κινδύνου, μεταξύ άλλων με σκοπό τη μείωση των 
εξαρτήσεων σε ενωσιακό επίπεδο. Η πρόοδος αυτή θα πρέ-
πει να βασίζεται σε ενδελεχή απογραφή της αλυσίδας εφο-
διασμού των δικτύων και συνεπάγεται παρακολούθηση της 
εξέλιξης της κατάστασης.
Έχουν διαπιστωθεί προκλήσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό 
και την επιβολή κατάλληλων στρατηγικών πολλαπλών πω-
λητών για μεμονωμένους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
κινητών επικοινωνιών (MNO) ή σε εθνικό επίπεδο λόγω 
τεχνικών ή λειτουργικών δυσκολιών (π.χ. έλλειψη διαλει-
τουργικότητας, μέγεθος της χώρας).
Όσον αφορά τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα για την άμεση καθιέρωση εθνικού 
μηχανισμού ελέγχου των ΑΞΕ σε 13 κράτη μέλη στα οποία 
δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, μεταξύ άλλων ενόψει της 
προσέγγισης της εφαρμογής του πλαισίου ελέγχου των επεν-
δύσεων στην ΕΕ από τον Οκτώβριο του 2020. Οι εν λόγω μη-
χανισμοί ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζονται σε επενδυτικές 
εξελίξεις που ενδεχομένως επηρεάζουν την αλυσίδα αξίας 

5G, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της εργαλειοθήκης.
Για τη συνέχεια, η έκθεση συνιστά επίσης στις αρχές των 
κρατών μελών:
να ανταλλάσσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
προκλήσεις, τις βέλτιστες πρακτικές και τις λύσεις για την 
εφαρμογή των μέτρων της εργαλειοθήκης·
να συνεχίσουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της εργαλειοθήκης·
και να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με την Επιτροπή 
για την υλοποίηση δράσεων σε επίπεδο ΕΕ που απαριθμού-
νται στην εργαλειοθήκη, μεταξύ άλλων στον τομέα της τυπο-
ποίησης και της πιστοποίησης, των μέσων εμπορικής άμυνας 
και των κανόνων ανταγωνισμού για την αποφυγή στρεβλώ-
σεων στην αγορά προμήθειας 5G. Επίσης, να επενδύουν σε 
ικανότητες της ΕΕ όσον αφορά τις τεχνολογίες 5G και μετά το 
5G και να διασφαλίζουν ότι για έργα 5G που στηρίζονται με 
δημόσια χρηματοδότηση λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι 
για την κυβερνοασφάλεια.
Επόμενα βήματα
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τα κράτη 
μέλη και τον ENISA στο πλαίσιο της ομάδας συνεργασίας NIS, 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εργαλειοθήκης 
και για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και συνεπούς 
χρησιμοποίησής της. Η ομάδα θα προωθήσει επίσης την 
εναρμόνιση των εθνικών προσεγγίσεων, μέσω περαιτέρω 
ανταλλαγών εμπειριών και μέσω της συνεργασίας με τον 
Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (BEREC). Στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
σύστασης της Επιτροπής που εκδόθηκε πέρυσι, έως την 
1η Οκτωβρίου 2020, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, θα πρέπει να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της 
σύστασης και να αποφασίσουν κατά πόσον υπάρχει ανάγκη 
για περαιτέρω ενέργειες. Στην αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της συντονισμένης από την ΕΕ 

εκτίμησης επικινδυνότητας που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 
του 2019, καθώς και η αποτελεσματικότητα των μέτρων της 
εργαλειοθήκης.
Ιστορικό
Τον Μάρτιο του 2019, έπειτα από έκκληση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την 
ασφάλεια των δικτύων 5G, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για 
την κυβερνοασφάλεια δικτύων 5G. Η Επιτροπή κάλεσε τα 
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τις εθνικές εκτιμήσεις επικιν-
δυνότητας, να επανεξετάσουν τα εθνικά μέτρα και να συνερ-
γαστούν σε επίπεδο ΕΕ για μια συντονισμένη εκτίμηση επικιν-
δυνότητας και μια κοινή εργαλειοθήκη μέτρων μετριασμού.
Με βάση τις εθνικές εκτιμήσεις επικινδυνότητας των κρα-
τών μελών, η έκθεση σχετικά με τη συντονισμένη από την 
ΕΕ εκτίμηση επικινδυνότητας για την κυβερνοασφάλεια 
δικτύων 5G, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2019, 
προσδιόρισε τις κύριες απειλές και τους παράγοντες απειλής, 
τα πλέον ευαίσθητα πάγια στοιχεία, τα κύρια τρωτά σημεία 
και ορισμένους στρατηγικούς κινδύνους.
Για τη συμπλήρωση της εν λόγω έκθεσης ως περαιτέρω 
συμβολή στην εργαλειοθήκη, ο ENISA προέβη σε ειδική 
χαρτογράφηση του τοπίου απειλών, η οποία συνίσταται 
σε λεπτομερή ανάλυση ορισμένων τεχνικών πτυχών και, 
ειδικότερα, στον προσδιορισμό των πάγιων στοιχείων του 
δικτύου και των απειλών που τα επηρεάζουν.
Τον Ιανουάριο του 2020, τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
ομάδας συνεργασίας NIS, ενέκριναν την εργαλειοθήκη της 
ΕΕ με μέτρα μετριασμού των κινδύνων. Την ίδια ημέρα, η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενέκρινε την 
εργαλειοθήκη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποτελε-
σματικής και ταχείας εφαρμογής της, και κάλεσε τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
έως τις 30 Ιουνίου 2020, η οποία, κατά συνέπεια, δημοσιεύ-
θηκε σήμερα. 

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων εκπόνη-
σαν μια δέσμη μέτρων για τη στήριξη της αγοράς κεφαλαί-
ων επιχειρηματικών συμμετοχών και των καινοτόμων εται-
ρειών που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού. 
Τα μέτρα, τα οποία διοχετεύονται μέσω της διευκόλυνσης 
InnovFin Equity στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 
2020», μεταφράζονται σε πρόσθετη ρευστότητα για την 
ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των ευρωπαϊκών μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων και των εταιρειών μέσης κεφαλαιο-
ποίησης. 
Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μια νέα Διευκόλυνση Ανάκτη-
σης Συμμετοχών για Καινοτόμους Τεχνολογίες, ύψους 100 

εκατ. ευρώ, η οποία θα παρέχει πρόσθετη επενδυτική ικα-
νότητα στους διαχειριστές κεφαλαίων ώστε να στηριχθούν 
περαιτέρω οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου τους που έχουν 
επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση. 
Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευ-
σης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: 
«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της ευρωπαϊκής οικονομίας και ταυτόχρονα είναι από τις 
πλέον εκτεθειμένες στις αναταράξεις που προκαλεί η κρίση 
του κορονοϊού. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα, μαζί με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αναβαθμίζουμε τη στήρι-
ξη που προσφέρουμε στην αγορά κεφαλαίων επιχειρηματι-

κών συμμετοχών, για να στηρίξουμε περισσότερο τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πιο χαμηλά αποθεματικά και 
περιορισμένες οικονομικές εναλλακτικές. Θα συνεχίσουμε 
τις προσπάθειές μας μέσω του InnovFin και του προγράμ-
ματος «Ορίζων 2020», έτσι ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να 
αντέξουν και να βγουν από την κρίση πιο δυνατές, στηρίζο-
ντας παράλληλα τη βιώσιμη απασχόληση και τις αναγκαίες 
συνθήκες για την καινοτομία και τη μελλοντική ανάπτυξη». 

ΕΕ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 5G: ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων επενδύει 30 εκατ. 
ευρώ στην «Primo Space», ένα ιταλικό κεφάλαιο επιχει-
ρηματικών συμμετοχών αρχικού σταδίου που επικεντρώ-
νεται στις διαστημικές νεοφυείς επιχειρήσεις. 
 Η χρηματοδότηση υποστηρίζεται από το Επενδυτικό 
Σχέδιο για την Ευρώπη, το πρόγραμμα έρευνας και και-
νοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ορίζων 2020» και 
το νέο πιλοτικό πρόγραμμα του InnovFin για επενδύσεις 
στον τομέα του διαστήματος. 
 Το Primo Space θα επενδύει σε τεχνοβλαστούς, νεοφυείς 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα συνεργάζεται στενά 
με τον ερευνητικό και ακαδημαϊκό κόσμο της Ιταλίας, 
συμπεριλαμβανομένου του Ιταλικού Οργανισμού Δια-
στήματος, με στόχο να συνδέσει τις πλέον υποσχόμενες 
τεχνολογίες και επιχειρηματικές ομάδες  με την αγορά. 
Το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών θα απευθύ-
νεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της ηλεκτρονικής, των ρομπότ και των δορυφόρων, των 
επικοινωνιών, της κρυπτογραφίας, του γεωεντοπισμού 
και της γεωσκόπησης. Το Primo Space έχει μέχρι στιγμής 

συγκεντρώσει 58 εκατ. ευρώ, από συνολικό στόχο τα 80 
εκατ. ευρώ. 
 Ο Επίτροπος Οικονομίας κ. Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε σχε-
τικά: «Οι εταιρείες που αναπτύσσουν καινοτόμους τεχνο-
λογίες για το διάστημα εξερευνούν πραγματικά το άγνω-
στο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη σε αυτό το πρωτοποριακό ταμείο, ενώνοντας τις 
δυνάμεις της με τον Ιταλό Οργανισμό Διαστήματος και 
ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για νέες επενδύσεις και θέσεις 
εργασίας σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα». 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 55 ερευνητές έλα-
βαν από 150 000 ευρώ υπό μορφή επιχορηγήσεων «Proof 
of Concept» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), 
για να διερευνήσουν τις εμπορικές και κοινωνικές προο-
πτικές που έχουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. 
 Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκ-
παίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε 
σχετικά: «Μπορεί η έρευνα να παράγει επαναστατικές 
νέες γνώσεις, όμως η διευκόλυνση της μεταφοράς των 

γνώσεων αυτών στην οικονομία και την κοινωνία συχνά 
παρουσιάζει δυσκολίες. Η ΕΕ είναι εδώ για να γεφυρώσει 
το χάσμα αυτό». 
 Τα επιλεγέντα έργα καλύπτουν πληθώρα θεμάτων, από 
τεχνολογίες πρόσφυσης που είναι εμπνευσμένες από τα 
σαμιαμίδια μέχρι μεθόδους αποδοτικότερης αυτοματο-
ποίησης για τη συναρμολόγηση προϊόντων αποτελούμε-
νων από μικροσκοπικά κομμάτια και την παραγωγή με-
ταδεδομένων με στίχους μέσω αλγορίθμων και τεχνητής 

νοημοσύνης για μηχανές που φτιάχνουν playlist. 
 Οι νέες επιχορηγήσεις δόθηκαν σε ερευνητές που έχουν 
χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΕ και εργάζονται σε 11 χώρες 
εντός και εκτός ΕΕ και εντάσσονται στο ενωσιακό πρό-
γραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020». 
 Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό 
δελτίο Τύπου του ΕΣΕ, ο κατάλογος των 55 επιχορηγούμε-
νων ερευνητών είναι διαθέσιμος εδώ, ενώ εδώ μπορείτε 
να βρείτε παραδείγματα έργων του ΕΣΕ.

Μπορεί οι καταναλωτές να μην έχουν κατακτήσει ακόμη 
το υψηλότερο σημείο ευαισθητοποίησης, αναφορικά με 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ωστόσο, 
αυτά έχουν αρχίσει να τοποθετούνται υψηλά στη λίστα 
των προτεραιοτήτων τους. Σήμερα, το 32% των κατα-
ναλωτών, παγκοσμίως, δίνει ουσιαστική σημασία στην 
προστασία των δεδομένων. Μάλιστα, για 9 στους 10 
καταναλωτές η προστασία των δεδομένων αποτελεί το 
πιο σημαντικό στοιχείο στις αγορές τους σύμφωνα με το 
sepe.gr.
Ακόμη πιο σημαντικό δε είναι ότι οι 8 στους 10  δηλώνουν 
ότι θα ήταν διατεθειμένοι να αφιερώσουν χρόνο και χρή-
μα για την προστασία των δεδομένων. Στην ίδια αναλογία 
απαντούν ότι η σωστή προστασία των δεδομένων όχι 
μόνο αποτελεί παράμετρο επιλογής για μία αγορά, αλλά 
αποδέχονται ότι αυτή η επιλογή μπορεί να τους κοστίσει 
περισσότερο. Επιπλέον, σχεδόν ο ένας στους δύο (48%) 
απαντά ότι έχει αλλάξει πάροχο ή προμηθευτή, εξαιτίας 
των επιλογών τους για την προστασία των δεδομένων.
Τα παραπάνω διαπιστώνει η έρευνα “CISCO, Consumer 

Privacy Survey”, την οποία επικαλείται ο ΣΕΒ σε ειδικό 
report του για τη συμπλήρωση δύο ετών από την εφαρ-
μογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδο-
μένων (GDPR). Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 2.600 
ατόμων από 12 χώρες (Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερ-
μανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία, 
Ιταλία, Κίνα, Μεξικό). 
Δύο χρόνια GDPR
Όπως αναφέρει το ίδιο report, επικαλούμενο την πρώτη 
έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον 
GDPR, η γενική εκτίμηση είναι ότι ο Κανονισμός εκπλήρω-
σε επιτυχώς τους δύο κύριους στόχους του, δηλαδή, την 
ενίσχυση της προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη 
διασφάλιση της ελεύθερης ροής τους εντός της Ε.Ε. 
Από τον Μάιο 2018 έχουν υποβληθεί στις διάφορες επο-
πτικές αρχές των κρατών - μελών της Ε.Ε. περισσότερες 
από 275.000 καταγγελίες για παραβιάσεις προσωπικών 
δεδομένων, ενώ εκτιμάται ότι, το 69% των πολιτών της 
Ε.Ε. άνω των 16 ετών, έχουν ακούσει για τον GDPR.
Όμως, όπως υπογραμμίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

παραμένουν διάφορα εκκρεμή ζητούμενα, όπως η πλή-
ρης εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών στον GDPR. 
Επίσης, ζητούμενο παραμένει η αποτροπή εθνικών υπερ-
βάσεων (gold plating) και η ενίσχυση του συστήματος 
επιτήρησης της εφαρμογής και επιβολής του GDPR, με 
αναβαθμισμένη συνεργασία των εθνικών εποπτικών αρ-
χών και επαρκή χρηματοδότησή τους.
Άλλες προκλήσεις αφορούν την υποστήριξη πολιτών και 
επιχειρήσεων στην εφαρμογή του GDPR με την παροχή 
πρακτικών και εύκολα κατανοητών οδηγιών και εργαλεί-
ων, τη συνεχή επιτήρηση από την Ε.Ε. της εφαρμογής του 
GDPR σε νέες τεχνολογίες (όπως AI και Blockchain) και την 
επέκταση των συμφωνιών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες. 
Η επόμενη σημαντική εξέλιξη στο πεδίο της προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας στην 
Ευρώπη, αναμένεται να είναι η υιοθέτηση ενός νέου Κα-
νονισμού e-Privacy, που θα αντικαταστήσει την Οδηγία 
2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΟ 32% ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΙΝΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ





 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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ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥ 
2,2 ΔΙΣ.

 

 

H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  :  1-21-23                                        29/07/2020

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  :  1-7                                       29/07/2020

Τον επόμενο μήνα κατατίθεται στη Βουλή η ρύθμιση για τις 
υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευθεί λόγω της κρίσης και οι 
οποίες θα αποπληρωθούν σε 12 άτοκες δόσεις το 2021 ή σε 24 
δόσεις με χαμηλό επιτόκιο.
Η νέα ρύθμιση θα καλύψει τα προβλήματα που δημιούργησε 
η υγειονομική κρίση, ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ, σε επιχει-
ρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και 
εργαζομένους και θα αφορά τις οφειλές Μαρτίου - Σεπτεμβρίου 
που έχουν ανασταλεί, η αποπληρωμή των οποίων θα ξεκινή-
σει από τον Ιανουάριο του 2021. Δηλαδή, αφορά όσους έχουν 
δικαίωμα να αναστείλουν μέχρι τον Οκτώβριο την πληρωμή 
φόρων και δόσεων ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις που έκλεισαν με απόφαση του 
κράτους, επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση του κο-
ρωνοϊού και υπάγονται στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ, 
εργαζομένους που εντάχθηκαν σε καθεστώς αναστολής σύμ-
βασης εργασίας ή είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης, ιδι-
οκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μειωμένα κατά 40% ενοίκια 
επαγγελματικής στέγης, πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να ενταχθούν στη νέα ρύθ-
μιση μετά το τέλος των αναστολών (στα τέλη Οκτωβρίου) 
υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην ειδική πλατφόρμα που 
αναμένεται να ανοίξει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 
Η ρύθμιση θα αφορά όλες τις οφειλές, τακτικές (ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.ά.) 
και έκτακτες (φόρος κληρονομιάς), καθώς και τις δόσεις ρυθμί-
σεων των οποίων η πληρωμή έχει ανασταλεί.
Όσον αφορά το ύψος του επιτοκίου για όσους επιλέξουν τη ρύθ-
μιση των 24 δόσεων, θα κυμανθεί στα επίπεδα του 2%-2,5%.
Σήμερα, η πάγια ρύθμιση οφειλών προβλέπει επιτόκιο 4,5% για 
12 δόσεις και 6% για 24 δόσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ρύθμιση έχει συζητηθεί και 
συμφωνηθεί με τους θεσμούς.
Προκαταβολή φόρου
 Ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας ανέφερε χθες μιλώ-
ντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ πως η σχετική διάταξη νομοθετεί-
ται αύριο (σήμερα) και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου η 
ΑΑΔΕ θα μπορεί να ενσωματώσει τη μείωση ή τον μηδενισμό 
της προκαταβολής φόρου.
Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν την πρώτη 
δόση χωρίς να συνυπολογιστεί η έκπτωση 30% έως και 100% 
στην προκαταβολή φόρου. Σύμφωνα με στέλεχος του οικονο-
μικού επιτελείου, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών 

συλλέγουν αυτές τις μέρες τα στοιχεία προκειμένου να υπολο-
γιστεί η σχετική μείωση που αντιστοιχεί σε καθεμία.
Μετά τη συλλογή των δεδομένων, η εφορία θα προχωρήσει 
στην επανεκκαθάριση των δηλώσεων και αμέσως μετά θα απο-
σταλούν στις επιχειρήσεις τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα με 
τη μειωμένα προκαταβολή φόρου και τις περισσότερες δόσεις 
αποπληρωμής του φόρου. Σύμφωνα με τη διάταξη, η προκα-
ταβολή φόρου μειώνεται ως εξής: 
•Εάν το ποσοστό πτώσης τζίρου το Ιο εξάμηνο του 2020 έναντι 
του 1ου εξαμήνου 2019 ήταν μεταξύ 5%-15%, η προκαταβολή 
φόρου μειώνεται κατά 30%
•Για πτώση τζίρου 15,1%-25%, η προκαταβολή περιορίζεται 
στο 50%
•Για πτώση τζίρου 25,1%-35%, το ποσοστό της μείωσης φτάνει 
στο 70%
•Για πτώση τζίρου άνω του 35%, η προκαταβολή φόρου μη-
δενίζεται.
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν φέτος 
τον φόρο που τους αναλογεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την 
πρώτη να πληρώνεται στα τέλη Ιουλίου και την τελευταία στα 
τέλη Φεβρουαρίου του 2021.
Ωστόσο, όσες επιθυμούν, μπορούν να πληρώσουν την πρώτη 
και δεύτερη δόση του φόρου, χωρίς πρόστιμα και προσαυξή-
σεις, στα τέλη Αυγούστου.

Συνέχεια σελ 24

 Πρόσθετο φόρο κατά μέσο όρο ύψους 887 ευρώ καλούνται 
να πληρώσουν οι 2.467.747 φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν 
παραλάβει ήδη από την Εφορία χρεωστικό εκκαθαριστικό. Οι εν 
λόγω υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο 
τους σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να 
πληρωθεί έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ή εφόσον το επιθυ-
μούν εφάπαξ, λαμβάνοντας έκπτωση 2% επί του συνολικού 
οφειλόμενου ποσού . Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι περίπου 
1.340.000 φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής 
τις φορολογικές τους δηλώσεις, εκμεταλλευόμενοι και τη δεύ-
τερη παράταση η οποία δόθηκε για την υποβολή των φετινών 
δηλώσεων έως και τις 28 Αυγούστου.
Μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί 5.144.501 φορολογικές δηλώ-
σεις, που αντιστοιχούν σε 7.104.292 εκκαθαριστικά σημειώμα-
τα από την επεξεργασία των οποίων έχουν προκόψει τα εξής: 
2.467.747 (34,74%) φορολογούμενοι καλούνται να πληρώ-
σουν πρόσθετο φόρο εισοδήματος 2,19 δισ. ευρώ ή κατά μέσο 

όρο 887 ευρώ
897.703 (12,64%) φορολογούμενοι θα πάρουν επιστροφή φό-
ρου ύψους 263,9 εκατ. ευρώ, ενώ ■ 3.738.842 (52,63%) 
φορολογικές δηλώσεις είναι μηδενικές.
Επισημαίνεται ότι παράλληλα έχουν υποβληθεί 1.020.147 
Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική 
δραστηριότητα) και 2.539.728 Ε2 (αναλυτική κατάσταση για 
μισθώματα ακινήτων).
Εκπρόθεσμες υποβολές 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ οι εμπρόθεσμες διορθώσεις 
είναι χωρίς πρόσημα, δεν ισχύει το ίδιο για τις δηλώσεις που 
υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, καθώς 
τότε επιβάλλονται τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.
Με βάση δε την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ότι για κάθε 
τροποποιητική ή συμπληρωματική δήλωση, επιβάλλεται πρό-
σημο ύψους:
•100 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα,
•250 ευρώ για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και
•500 ευρώ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικό βιβλία.
«Δωρεάν» τροποποιήσεις 
Στην περίπτωση βέβαια που περάσει η προθεσμία υποβολής 
των δηλώσεων, δεν επιβάλλονται πρόσημα ή και προσαυξή-
σεις, εάν οι τροποποιήσεις αφορούν τις εξής περιπτώσεις:
 Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν 
καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη 
βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική 
δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν 
βαρύνεται με πρόστιμο
•Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν διόρ-
θωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους
•Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισο-
δήματος για διόρθωση λανθασμένου ΑΜΚΑ
•Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω 
καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι 
μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων 
κ.λπ.)
•Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που 
αφορά τη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο
•Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλ-
λαγή/συμπλήρωση λογαριασμού ΙΒΑΝ
* Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν τη 
«φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους. Σε περίπτωση φιλοξενί-
ας, συμπληρώνεται ο υποπίνακας του κωδικού 801 τον ΑΦΜ 
του προσώπου που σας φιλοξενεί, τα τ.μ. της οικίας και τους 
μήνες φιλοξενίας.
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Οι τελικές οδηγίες για την υποχρέωση των φορολογούμενων να 
δαπανούν μέρος του εισοδήματός τους με πιστωτική, χρεωστι-
κή κάρτα ή άλλο τραπεζικό μέσο πληρωμής περιλαμβάνονται 
σε εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι ση-
μαντικότερες προβλέψεις της εγκυκλίου είναι ότι οι φορολογού-
μενοι θα πρέπει από φέτος να δαπανούν τουλάχιστον το 30% 
του συνολικού εισοδήματός τους με τραπεζικό μέσο πληρωμής 
και εφόσον δεν εκπληρώνουν τη σχετική υποχρέωση θα τους 
επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%. Το μέτρο αυτό έχει θεσπι-
στεί προκειμένου να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή.
Στην εγκύκλιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- ως ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ενδεικτικά μεταξύ άλλων 
νοούνται οι κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες [χρεωστικές 
ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards)], 
η πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπη-
ρεσιών Πληρωμών, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, 
τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές), μέσω ηλεκτρονικής τρα-
πεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet), 
paypal κ.λπ.
- το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρω-
μής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό 30% του 
πραγματικού εισοδήματος, που προκύπτει στην ημεδαπή ή/
και στην αλλοδαπή και προέρχεται από μισθωτή εργασία και 
συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα και από ακίνητη 
περιουσία και μέχρι 20.000 ευρώ δαπανών. Στον υπολογισμό 
του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το ποσό 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το ποσό της διατροφής που 
δίδεται από τον φορολογούμενο στον/στη διαζευγμένο/-η σύ-

ζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και σε εξαρτώμενο 
τέκνο του, εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής. Επιπλέον, στην έννοια του πραγματικού εισοδή-
ματος δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την 
προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων
- για τον φορολογούμενο του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας 
ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακατάσχετου λογα-
ριασμού οποτεδήποτε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου 
φορολογικού έτους, το όριο των δαπανών που πρέπει να κα-
ταβληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εντός 
του φορολογικού έτους περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ.
- στην περίπτωση που οι δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί 
εντός του εκάστοτε φορολογικού έτους και αφορούν σε καταβο-
λές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, ανε-
ξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους, δανειακές υποχρεώσεις 
προσωπικές ή επαγγελματικές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και για ενοίκια, υπερβαίνουν 
το 60% του πραγματικού εισοδήματος, τότε το απαιτούμενο 
ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο 20%, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής. Στα ενοίκια περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλ-
λεται για ενοίκιο κύριας ή/και δευτερεύουσας κατοικίας του φο-
ρολογούμενου, επαγγελματικής στέγης, καθώς και το ποσό που 
καταβάλλεται για ενοίκιο κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων 
του που φοιτούν σε άλλη πόλη.
- απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δα-
πανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και δεν απαιτείται να 
προσκομίσουν αποδείξεις:
(i) Φορολογούμενοι που ως το τέλος του εκάστοτε φορολογικού 
έτους έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλι-
κίας τους.
(ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε 
υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
(v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν 
στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που 
διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Στην έννοια της αλλοδα-
πής περιλαμβάνονται τόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Ε.Ο.Χ., όσο και οι τρίτες χώρες.
(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος.
(vii) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θη-
τεία.
(viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πλη-
θυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 
3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός 
αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Ως τουριστικοί τόποι 
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Εάν το πρόσωπο που φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλει φορολογική 
δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προη-
γηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για να συμπεριλάβει 
όλους τους φιλοξενούμενους.
•Το «τίμημα» για δήλωση μετά την 29η Ιουλίου 
 Για όσους υποβάλουν δηλώσεις τους μετά τις 29 Ιουλίου, το 
«τίμημα» θα είναι πως θα αναγκαστούν να πληρώσουν διπλή 
δόση τον Αύγουστο, ώστε να απομένουν άλλες 6 από τις 8 μη-
νιαίες δόσεις έως τον Φεβρουάριο του 2021, ενώ διατηρείται η 
έκπτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης. Από την άλλη 
πλευρά, βέβαια αν υποβάλουν αρχές Αυγούστου τη δήλωση, 
μπορούν να πληρώσουν την πρώτη δόση νωρίτερα από την 
καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης, για 
να μην τους πέσουν μαζεμένες την ίδια μέρα.

ορίζονται όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το π.δ. 664/1977.
(ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισο-
δήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
(x) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακρο-
χρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι (6) μηνών).
(xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατά-
στημα.
(xii) Οι φυλακισμένοι.
- οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με 
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής λαμβάνονται υπόψη για το όριο 
δαπανών, εφόσον πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή σε κρά-
τη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και περιλαμβά-
νονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
Ομάδα 6 (Υγεία).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη 
κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμέ-
νης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
Ειδικά, για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, που είναι στο όνομα προ-
σώπου διαφορετικού από εκείνο που τους εξοφλεί, οι εν λόγω 
δαπάνες γίνονται δεκτές, εφόσον το πρόσωπο που τις καταβάλ-
λει είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.
- σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο 
ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τότε ο φόρος 
προσαυξάνεται κατά 22% του ποσού που υπολείπεται από το 
ελάχιστο απαιτούμενο ποσό. Για παράδειγμα, αν ένας φορο-
λογούμενος πρέπει να δαπανήσει με κάρτα το ποσό  των 6.000 
ευρώ αλλά δαπάνησε 5.000 ευρώ, τότε για τα 1.000 ευρώ που 
του λείπουν θα του επιβληθεί πρόσθετος φόρος 220 ευρώ
- η υποχρέωση για το 30% του εισοδήματος σε ηλεκτρονικές 
πληρωμές ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται και για τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1.1.2020 και μετά.


