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Διαβάστε σήμερα

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

ΤΕ ΥΠΕΝ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ» ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σελ 1 και 4
ΥΠΕΝ: Η κυβέρνηση είναι υπέρ της επένδυσης της «Ελληνικός
Χρυσός» με τέσσερις προϋποθέσεις
- Συναντήσεις Κ. Χατζηδάκη - Αλ. Σδούκου με τη διοίκηση και
εκπροσώπους των εργαζομένων της «Ελληνικός Χρυσός» και τον
δήμαρχο του Αριστοτέλη
Σελ 1 και 3
Τα νέα χρονοδιαγράμματα για την αξιοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων του Δημοσίου, έδωσε στη δημοσιότητα το ΤΑΙΠΕΔ
Σελ 1 και 12
Μοναδική και ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα το Ταμείο Ανάκαμψης - Τονίστηκε σε συζήτηση στο πλαίσιο του Thessaloniki
Helexpo Forum
Σελ 5
Γ. Βρούτσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Στηρίζουμε έμπρακτα και αποτελεσματικά την απασχόληση, το εισόδημα των εργαζομένων και τις
επιχειρήσεις - Αναλυτικά παραδείγματα
Σελ 6
Με το τέλος της πανδημίας, τελειώνουν και τα έκτακτα και αναγκαστικά μέτρα, διαβεβαίωσε τη Βουλή ο υπουργός Εργασίας
Σελ 7 και 8
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ- Η ώρα της καθαρής ενέργειας - 20.000 νέες
θέσεις εργασίας μέσα στην πενταετία
Σελ 9
Θ. Λιβάνιος: Εντυπωσιακή η ανταπόκριση των πολιτών στη διαδικασία δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών
Σελ 10
Την ικανοποίησή τους για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός εκφράζουν οι διοικήσεις των επιμελητηρίων
Σελ 11
ΟΕΕ: Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, έχουν διπλό
όφελος για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις
Σελ 13
«Όχημα» η Beyond 4.0 για να μπει η Θεσσαλονίκη και η χώρα στον
ψηφιακό χάρτη- Η Ελλάδα «τρέχει» με ταχύτερο ρυθμό την εισχώρηση του 5G τόνισε ο υφυπουργός Γ.Γεωργαντάς
Σελ 14
Μια σημαντική εξαγορά στο Ελληνικό Startup οικοσύστημα και η
συμβολή του ΕΠΑνΕΚ
Σελ 15
Το πρόγραμμα «Γέφυρα» στο επίκεντρο διαδικτυακού σεμιναρίου
που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Σελ 16
ΗΠΑ: Επιστήμονες βρήκαν ενδείξεις ζωής στην Αφροδίτη, ένα
αέριο που στη Γη παράγεται από μικρόβια σε αναερόβια περιβάλλοντα
Σελ 17
Κλάους Ρέγκλινγκ: Η 7η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από
τους θεσμούς έκλεισε θετικά
Σελ 18, 19 και 20
Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην
Ολομέλεια της Βουλής
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.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Συναντήσεις Κ. Χατζηδάκη - Αλ. Σδούκου με τη διοίκηση και εκπροσώπους των
εργαζομένων της «Ελληνικός Χρυσός» και τον δήμαρχο του Αριστοτέλη
Η κυβέρνηση είναι υπέρ της επένδυσης της «Ελληνικός Χρυσός» υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστής Χατζηδάκης υπό τις εξής –όπως σημειώνει το ΑΠΕτέσσερις προϋποθέσεις:
Πρώτον, ότι θα δημιουργηθούν αισθητά περισσότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με τις υφιστάμενες
Δεύτερον, ότι οι όροι της σύμβασης θα διασφαλίζουν ότι το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης είναι σύμφωνο

με τις προβλέψεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Τρίτον, ότι θα αυξηθούν οι εισπράξεις του Δημοσίου (μεταλλευτικά τέλη - royalties)
Tέταρτον, ότι θα υπάρξουν oυσιώδη αντισταθμιστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία (πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της περιοχής).
Αναλυτικά στη σελ 4

ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Έδωσε στη δημοσιότητα το ΤΑΙΠΕΔ

Τα νέα χρονοδιαγράμματα για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, τα οποία επηρεάζονται και από
την πανδημία, έδωσε στη δημοσιότητα το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω του
επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης (Asset Development Plan- ADP), σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το εν λόγω σχέδιο εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο
Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), στις 9 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα
με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα:
*Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας αναμένονται δεσμευτικές προσφορές
έως το τέλος του Δεκεμβρίου εφέτος και έως το τέλος του Ιανουαρίου 2021 για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Παράλληλα, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 αναμένεται να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την
υποθαλάσσια αποθήκη φυσικού αερίου νοτίως της Καβάλας.
*Εντός του α’ εξαμήνου του 2021 θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός

για την παραχώρηση της Αττικής Οδού, καθώς η υφιστάμενη
λήγει τον Οκτώβριο 2024.
*Για το Ελληνικό, εκκρεμεί, εκτός από την παραχώρηση της
άδειας καζίνου, η διανομή δικαιωμάτων πλήρους κυριότητας
μεταξύ Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ επί της έκτασης και σύσταση
δικαιώματος επιφάνειας υπέρ του Ταμείου, καθώς και η μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων από το Ταμείο στην «Ελληνικό ΑΕ». Επιπλέον, απαιτείται η κύρωση από τη Βουλή, της
σύμβασης εισφοράς των εμπράγματων δικαιωμάτων από το
ΤΑΙΠΕΔ στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ». Επίσης, εκκρεμεί και η εγγραφή
των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων χωροθέτησης στο Κτηματολόγιο (ΥΠΕΝ/ΤΑΙΠΕΔ/Κτηματολόγιο).
Αναλυτικά στη σελ 3

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Τονίστηκε σε συζήτηση στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo Forum
Το Ταμείο Ανάκαμψης ως ευκαιρία για τις μεγάλες αλλαγές που
απαιτούνται στην χώρα, αποτέλεσε το θέμα του δεύτερου πάνελ,
που διοργανώθηκε χθες στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo
Forum, το οποίο πραγματοποιείται από την ΔΕΘ-Helexpo στο
Συνεδριακό Κέντρο «Ι.Βελλίδης», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης,
τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν περιλαμβάνει μόνο επενδυτικούς πόρους, αλλά ένα μείγμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων,
καθώς και δυνατότητες δαπανών για να καλυφθεί το κόστος των
ίδιων των μεταρρυθμίσεων. Η βασική κατεύθυνση του Ταμείου
είναι η μετάβαση στην πράσινη οικονομία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. «Η ουσία
του Ταμείου είναι να έχει την μέγιστη αναπτυξιακή επίπτωση. Θα

κινητοποιεί τον μέγιστο βαθμό ιδιωτικών πόρων. Είναι έντονα
εμπροσθοβαρές γιατί οι χρόνοι για την υλοποίηση του είναι πολύ
περιορισμένοι. Ότι βάλουμε στο Ταμείο, θα πρέπει να πετύχει. Είναι
μοναδική και ιστορική ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Σκυλακάκης.
Από την πλευρά του ο Επικεφαλής Επιτροπής Προγράμματος του
ΣΥΡΙΖΑ και Πρ. Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γεώργιος
Σταθάκης, σημείωσε αναφερόμενος στις διαδικασίες του Ταμείου
Ανάκαμψης ότι πρέπει να γίνουν όλα γρήγορα, άρα η χώρα, οι θεσμοί κτλ χρειάζεται να είναι προετοιμασμένοι. Έτσι, κατά τον ίδιο,
θα έπρεπε να προϋπάρχουν ισχυρές στρατηγικές σε κρίσιμους
τομείς. Αναλυτικά στη σελ 12
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
Συνέδριο Γλωσσολογίας

Προσεχώς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαίδευση και την Έρευνα Γλωσσών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 3 και
4 Οκτωβρίου 2020.
Κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου γλωσσολογίας θα είναι
οι κορυφαίοι γλωσσολόγοι Billy Crystal, Scott Thornbury,
Douglas Biber και η καθηγήτρια Ελένη Αγαθοπούλου από
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες: https://www.lerconference.org/

17 Σεπτεμβρίου 2020

25 - 30 Σεπτεμβρίου
2020

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Διαδικτυακή ημερίδα: “Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι - πως
μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών”
Επιστημονική εκδήλωση: «Cities on
Volcanoes 11»(CoV11)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΕ Πελοποννήσου, Επιμελητήριο
Αρκαδίας

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

14ο Συνέδριο Ανάπτυξης Γης, στην Κύπρο
Το 14ο Συνέδριο Ανάπτυξης Γης θα διεξαχθεί την Τρίτη,
29 Σεπτεμβρίου 2020, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia, στη
Λευκωσία.
Το Συνέδριο Ανάπτυξης Γης συμπληρώνει φέτος 14
χρόνια ζωής, έχοντας καταστεί ένα πολύ-αναμενόμενο
ετήσιο γεγονός και σημείο αναφοράς για όλους τους
εμπλεκόμενους στον τομέα της ανάπτυξης γης φορείς. Οι
επαγγελματίες του κλάδου, συγκεντρώνονται κάθε χρόνο,
προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, να αξιολογήσουν
τις εξελίξεις της αγοράς, να συζητήσουν τα διάφορα ζητήματα που απασχολούν τον τομέα τους και, φυσικά, να
διερευνήσουν τις ευκαιρίες που προδιαγράφονται.
Μεταξύ άλλων θα αναπτυχθούν τα θέματα:
- Ανασκόπηση της κυπριακής κτηματαγοράς (τάσεις και

δεδομένα) και η πολιτική της Κυβέρνησης σε θέματα ανάπτυξης γης
- Πρόσφατες αλλαγές στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και οι επιπτώσεις στην κυπριακή αγορά ακινήτων, όπως επίσης και μια αξιολόγηση των επενδυτικών
ευκαιριών στην Κύπρο
- Χρηματοδότηση ακινήτων και υφιστάμενες πολιτικές
δανεισμού (τόσο για ιδιώτες, όσο και για εταιρείες ανάπτυξης γης)
- Πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα ακινήτων
(π.χ. ενοικιάσεις μικρής διαρκείας και αγορά-πωλήσεις
πολυτελών παραθαλάσσιων κατοικιών)
Η εκδήλωση απευθύνεται προς επαγγελματίες
και συγκεκριμένα, σε ανώτερα στελέχη από:

- Εταιρείες ανάπτυξης γης
- Εκτιμητές ακινήτων
- Κτηματομεσιτικά γραφεία
- Εργολάβους και κατασκευαστικές εταιρείες
- Τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
- Λογιστικά/ελεγκτικά/φοροτεχνικά γραφεία
- Δικηγορικά γραφεία
- Εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων
- Επενδυτές
- Σχετικούς κυβερνητικούς φορείς και ρυθμιστικές αρχές.
Πληροφορίες: Τηλ.: 22505555, email: events@
imhbusiness.com, ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις
νέες Τεχνολογίες- SafeGreece 2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

Τo «7o Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία
και τις νέες Τεχνολογίες - Safe Greece 2020 θα πραγματοποιηθεί on-line από τις 14 ως τις 16 Οκτωβρίου 2020,
φέρνοντας σε επαφή εκπροσώπους της Επιστήμης και της
Τεχνολογίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης, του Ιδιωτικού Τομέα και των Εθελοντικών
Οργανώσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό:
- την ενίσχυση της διακλαδικότητας και της συνεργατικότητας στην Πολιτική Προστασία, όπως οι καιροί το
απαιτούν,
- την αξιοποίηση κάθε νέου τεχνολογικού επιτεύγματος
προς όφελος της Πολιτικής Προστασίας,
- την ανταλλαγή εμπειρίας, διδαγμάτων και καλών πρακτικών,

- τη συζήτηση για το θεσμικό πλαίσιο και τις σύγχρονες
προκλήσεις στην Πολιτική Προστασία.
Σημειώνεται πως η Οργανωτική Επιτροπή του
«SafeGreece 2020 on-line» αποφάσισε να δώσει παράταση για την υποβολή περιλήψεων έως και τη Δευτέρα 21
Σεπτεμβρίου 2020.
Παράλληλα, η προθεσμία ειδοποίησης αποδοχής των εισηγήσεων μεταφέρεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
«Ακόμη, εισάγουμε μια νέα δυνατότητα: για τις εισηγήσεις
που θα γίνουν δεκτές δίδεται η δυνατότητα προαιρετικής
αποστολής μαγνητοσκοπημένης παρουσίασης έως και τις
10 Οκτωβρίου», αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Πληροφορίες:		
https://safegreece.org/safegreece2020/index.php/el/

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Έδωσε στη δημοσιότητα το ΤΑΙΠΕΔ

Τα νέα χρονοδιαγράμματα για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, τα οποία επηρεάζονται
και από την πανδημία, έδωσε στη δημοσιότητα το ΤΑΙΠΕΔ,
μέσω του επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης (Asset Development Plan- ADP), σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το εν λόγω σχέδιο εγκρίθηκε από το
Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ),
στις 9 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα:
*Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας αναμένονται δεσμευτικές προσφορές έως το τέλος του Δεκεμβρίου εφέτος και έως το τέλος
του Ιανουαρίου 2021 για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Παράλληλα,
έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 αναμένεται να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την υποθαλάσσια αποθήκη φυσικού αερίου
νοτίως της Καβάλας.
*Εντός του α’ εξαμήνου του 2021 θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της Αττικής Οδού, καθώς η
υφιστάμενη λήγει τον Οκτώβριο 2024.
*Για το Ελληνικό, εκκρεμεί, εκτός από την παραχώρηση
της άδειας καζίνου, η διανομή δικαιωμάτων πλήρους κυριότητας μεταξύ Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ επί της έκτασης και
σύσταση δικαιώματος επιφάνειας υπέρ του Ταμείου, καθώς
και η μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων από το Ταμείο στην «Ελληνικό ΑΕ». Επιπλέον, απαιτείται η κύρωση
από τη Βουλή, της σύμβασης εισφοράς των εμπράγματων
δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ». Επίσης,
εκκρεμεί και η εγγραφή των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων χωροθέτησης στο Κτηματολόγιο (ΥΠΕΝ/ΤΑΙΠΕΔ/
Κτηματολόγιο).
*Για τις 11 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η υποβολή

δεσμευτικών προσφορών για τη σύμβαση παραχώρησης
της Εγνατίας Οδού. Για την Εγνατία Οδό, σύμφωνα με το
ADP, η Διοικητική Αρχή Σηράγγων πρέπει να προχωρήσει
αμελλητί στην αδειοδότηση του συνόλου των σηράγγων
(απεριόριστη ή εκτός επικίνδυνων φορτίων κατά περίπτωση). Παράλληλα, εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεων έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα σημεία του αυτοκινητόδρομου, οι οποίες έχουν λήξει, ή αναμένεται να λήξουν.
Η Εγνατία Οδός πρέπει να υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις
και μελέτες στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
(ΔΙΠΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από
την πλευρά της, η ΔΙΠΑ πρέπει να προβεί στην έκδοση νέων
ΑΕΠΟ (για τις άδειες που έχουν λήξει) ή να ανανεώσει όσες
λήγουν σύντομα.
Επιπλέον, η Εγνατία Οδός πρέπει να προχωρήσει στην
ολοκλήρωση κατασκευής μετωπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων, καθώς και στον λεπτομερή καθορισμό όλων
των απαιτούμενων ενεργειών, ή/και κατασκευαστικών εργασιών και προσδιορισμό του κόστους τους, και οι οποίες
απαιτούνται για την αποκατάσταση ορισμένων γεφυρών.
Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσει και στην οριστική επίλυση του ζητήματος των εκκρεμών συμβάσεων υλοποίησης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου, Ωραιοκάστρου, Αρδανίου και Σώστη. Ενώ,
εκκρεμούν και ενέργειες για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για τις επικείμενες εργασίες που
περιγράφονται στη Σύμβαση Παραχώρησης και ειδικά για
την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων.
*Για την πώληση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών («Ελ. Βενιζέλος»), αναφέρεται στο ADP ότι «η εξέλιξη

της υγειονομικής κρίσης επηρεάζει τον χρονικό σχεδιασμό
του διαγωνισμού». Το ΤΑΙΠΕΔ έχει εγκρίνει από τις αρχές
Μαρτίου τα τεύχη της β’ φάσης του διαγωνισμού, τα οποία
και απεστάλησαν στους προεπιλεγέντες επενδυτές.
*Για τα περιφερειακά λιμάνια, εκκρεμεί η έναρξη της διαδικασίας απαλλοτρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων 200 στρεμμάτων, εντός της Χερσαίας Ζώνης του Οργανισμού Λιμένος
Αλεξανδρούπολης. Ως ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τους τρεις διαγωνισμούς (Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Ηγουμενίτσα) έχει οριστεί η Παρασκευή 2
Οκτωβρίου. Στο ADP αναφέρεται, παράλληλα, πως εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης κάποιων από τους μικρούς
λιμένες, ή/και μαρίνες, του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας.
ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 26,6% Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
Μείωση 26,6% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το β’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του β’ τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 6,7% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 με το
2018, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Παράλληλα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ίδιος δείκτης
παρουσίασε αύξηση 6,6% το β’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2020, έναντι αύξησης 37,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση
το β’ τριμήνου 2019 με το α’ τρίμηνο 2019.
Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε μείωση
13,2% το β’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του α’ τριμήνου 2020.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KADRI SIMSON
Τις προτάσεις των εταιρειών διανομής φυσικού αερίου
σχετικά με την αξιοποίηση των δικτύων, ώστε να υποστηρίξουν την ΕΕ στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας,
παρουσίασαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- στελέχη από επτά
κορυφαίους διανομείς φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μέσω τηλεδιάσκεψης με την Επίτροπο Ενέργειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Kadri Simson.
Στην τηλεδιάσκεψη στην οποία μετείχε από την Ελλάδα ο
Λεωνίδας Μπακούρας, Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
επισημάνθηκε ο ρόλος των ανανεώσιμων αερίων, συμπεριλαμβανομένων των βιομεθανίου και υδρογόνου, ενώ
οι εταιρείες επανέλαβαν τη δέσμευη να βοηθήσουν την ΕΕ
στην εκπλήρωση των στόχων που θέτει για την κλιματική

αλλαγή και τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Τόνισαν την
πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση ενός πιο
πράσινου, αποκεντρωμένου και ψηφιοποιημένου ενεργειακού δικτύου για το μέλλον. Ωστόσο, τόνισαν την ανάγκη
θέσπισης ευρωπαϊκών στόχων για τα ανανεώσιμα αέρια σε
επίπεδο Ε.Ε. και κρατών μελών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων αερίων.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, κατά την τοποθέτησή του προς την Επίτροπο ανέδειξε
την ανάγκη δημιουργίας επίσημης οντότητας (EU gas DSO
entity), όπως και στον ηλεκτρισμό, που θα εκπροσωπήσει τους διαχειριστές των δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ανέφερε ωστόσο ότι σημαντικές είναι οι προκλήσεις που κα-

λούνται να διαχειριστούν οι εταιρείες διανομής, καθώς θα
πρέπει να διαθέτουν ευφυή δίκτυα, ευέλικτα και αποδοτικά.
Επεσήμανε ότι οι νέες πηγές ενέργειας θα φέρουν καινούριους παίκτες στο προσκήνιο με διαφορετικές συμπεριφορές
και κίνητρα στην αγορά. Έτσι, θα υπάρξει διαφοροποίηση
στη λειτουργικότητα των δικτύων διανομής και στο σημείο
αυτό τόνισε ότι, είναι αναγκαίο να χτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων. Στόχος είναι να τους παρασχεθεί ένα πλαίσιο προδιαγραφών ασφαλείας για τη ταχύτερη
ενσωμάτωση των νέων πηγών ενέργειας στα υφιστάμενα
δίκτυα.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΕΝ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Συναντήσεις Κ. Χατζηδάκη - Αλ. Σδούκου με τη διοίκηση και εκπροσώπους των εργαζομένων της «Ελληνικός Χρυσός» και τον
δήμαρχο του Αριστοτέλη
Η κυβέρνηση είναι υπέρ της επένδυσης της «Ελληνικός Χρυσός» υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης υπό τις εξής –όπως σημειώνει το
ΑΠΕ- τέσσερις προϋποθέσεις:
Πρώτον, ότι θα δημιουργηθούν αισθητά περισσότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με τις υφιστάμενες
Δεύτερον, ότι οι όροι της σύμβασης θα διασφαλίζουν ότι το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης είναι σύμφωνο
με τις προβλέψεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Τρίτον, ότι θα αυξηθούν οι εισπράξεις του Δημοσίου (μεταλλευτικά τέλη - royalties)
Tέταρτον, ότι θα υπάρξουν oυσιώδη αντισταθμιστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία (πρόγραμμα εταιρικής κοινω-

νικής ευθύνης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της περιοχής).
Ο κ. Χατζηδάκης και η γενική γραμματέας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, στο πλαίσιο
της επίσκεψής τους στη Βόρειο Ελλάδα (11-13 Σεπτεμβρίου)
επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Ελληνικός
Χρυσός» στις Σκουριές (Χαλκιδική), όπου συναντήθηκαν
με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του μητρικού
ομίλου Eldorado Gold George Burns, τον Αντιπρόεδρο και
Γενικό Διευθυντή Έργων Ελλάδας της Eldorado Gold Χρήστο Μπαλάσκα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικός
Χρυσός Δημήτρη Δημητριάδη, καθώς και εκπροσώπους
των εργαζομένων.
Σκοπός της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, ήταν να πραγ-

ματοποιήσει αυτοψία στο πεδίο και να ενημερωθεί για την
πορεία των έργων της εταιρείας στην περιοχή των μεταλλείων Κασσάνδρας (Σκουριές, Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες,
Ολυμπιάδα), καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών για την επικαιροποίηση της σύμβασης
μεταβίβασης με βάση το αναθεωρημένο επενδυτικό σχέδιο
της «Ελληνικός Χρυσός». Στη συνέχεια οι κ.κ. Χατζηδάκης
και Σδούκου είχαν συνάντηση τον δήμαρχο Αριστοτέλη,
Στέλιο Βαλλιάνο, με δεδομένο ότι η επένδυση αναπτύσσεται
εντός των ορίων του Δήμου Αριστοτέλη.
Βασική στόχευση είναι η επένδυση να έχει αναπτυξιακό
πρόσημο, σεβόμενη παράλληλα το περιβάλλον, να τηρεί
δηλαδή την βασική αρχή που διατρέχει όλες τις δράσεις του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Την επικαιροποίηση των κανόνων, που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, οι
οποίοι ισχύουν από το 2014, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση
σχετικά με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όσον
αφορά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, σύμφωνα
με το sepe.gr
Η Επιτροπή καλεί τα κράτη - μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα
μέρη να υποβάλουν τις απόψεις και τα σχόλια τους σχετικά
με τους ισχύοντες Κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τη δημόσια στήριξη για την ανάπτυξη
ευρυζωνικών δικτύων.
Η δημόσια διαβούλευση εντάσσεται σε μια συνολική αξιολόγηση των σχετικών κανόνων από την Επιτροπή, με σκοπό να αξιολογηθεί κατά πόσον συνεχίζουν να εξυπηρετούν
τον επιδιωκόμενο στόχο ή πρέπει να επικαιροποιηθούν υπό
το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στην τεχνολογία και
στην αγορά.
Μέσα από τη δημόσια διαβούλευση θα προκύψει το κατά
πόσον οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές

ενισχύσεις για τα ευρυζωνικά δίκτυα και οι σχετικές διατάξεις έχουν επιτύχει τους στόχους τους.
Επίσης, στόχος είναι να εξακριβωθεί τι επιπτώσεις είχαν
στην αγορά και τον ανταγωνισμό και κατά πόσον πρέπει να
επικαιροποιηθούν ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων στην
τεχνολογία και στην αγορά και τους νέους στόχους της ψηφιακής πολιτικής της Ε.Ε.
Μέσω της διαβούλευσης, η Επιτροπή θέλει να αξιολογήσει
την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή, τη
συνάφεια και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία των ισχυόντων κανόνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη βελτίωση
της νομοθεσίας.
Από το 2014
“Από τότε που εκδόθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για
τα ευρυζωνικά δίκτυα το 2013 και ο γενικός κανονισμός
απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ) το 2014, οι ευρυζωνικές
τεχνολογίες έχουν βελτιωθεί σημαντικά και οι ανάγκες των
χρηστών έχουν αυξηθεί. Οι νέες διευρυμένες ανάγκες απαιτούν την αύξηση του εύρους ζώνης και τη βελτίωση άλλων
παραμέτρων των δικτύων, όπως ο χρόνος αναμονής, η δι-

αθεσιμότητα και η αξιοπιστία”, αναφέρει η Επιτροπή.
Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού δήλωσε σχετικά: “Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρώπης
βασίζεται σε δίκτυα υψηλής ποιότητας. Τα δίκτυα αυτά είναι
ζωτικής σημασίας για τη σύνδεση των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν σε μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη κοινωνική οικονομία της αγοράς.
Μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον οι ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τη δημόσια στήριξη για την ανάπτυξη
ευρυζωνικών δικτύων εξακολουθούν να εξυπηρετούν τον
επιδιωκόμενο σκοπό και αν είναι κατάλληλοι για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ψηφιακού μέλλοντος της
Ευρώπης”.
Να σημειωθεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να
συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση έως τις 5 Ιανουαρίου 2021.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΙ Η ΕΕ
Έπειτα από την πυρκαγιά που κατέστρεψε τον προσφυγικό
καταυλισμό της Μόριας, στη Λέσβο, η Ελλάδα ζήτησε περαιτέρω βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Ανταποκρινόμενες άμεσα, η Δανία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Γερμανία προσέφεραν
εκατοντάδες σκηνές, κουβέρτες, χειμερινό εξοπλισμό και
υπνόσακους, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ.
Ο κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για
να βοηθήσει την Ελλάδα και τους πρόσφυγες που έπληξε η

πυρκαγιά. Ευχαριστώ όλες τις χώρες που στέλνουν βοήθεια
και θέτουν σε δράση την αλληλεγγύη της ΕΕ».
Η νέα στήριξη έρχεται να προστεθεί στη βοήθεια που έχουν
αποστείλει η Πολωνία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Δανία, οι
Κάτω Χώρες και η Γαλλία από τον Απρίλιο και η οποία περιλαμβάνει μονάδες στέγασης, υπνόσακους, στρώματα,
κουβέρτες, σεντόνια, είδη προσωπικής υγιεινής, τέσσερις
ιατρικούς οικίσκους και έναν ιατρικό σταθμό. Επιπλέον,
ανταποκρινόμενα σε προηγούμενο αίτημα για βοήθεια της
ΕΕ στις αρχές Μαρτίου, 17 κράτη μέλη και συμμετέχοντα

κράτη προσέφεραν περισσότερα από 90 000 τεμάχια ειδών
ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα μέσω του μηχανισμού.
Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί κάθε μέρα σε 24ωρη
βάση και βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις ελληνικές αρχές
για τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης και τη διευκόλυνση της παράδοσης της ενωσιακής βοήθειας.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
-Το εισόδημα των εργαζομένων και τις επιχειρήσεις
- Αναλυτικά παραδείγματα
«H μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών
εισφορών, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για το 2021 για
τον ιδιωτικό τομέα, συνυπολογίζοντας και την ήδη εφαρμοσθείσα μείωση των 0,90 ποσοστιαίων μονάδων από το Β’
εξάμηνο του 2020, μειώνει συνολικά κατά 3,90 ποσοστιαίες
μονάδες τις ασφαλιστικές εισφορές» αναφέρει ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.
Με δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων, ο κ. Βρούτσης διευκρινίζει ότι η εξαγγελθείσα μείωση των εισφορών εφαρμόζεται στις εισφορές υπέρ τρίτων
και δεν θίγει τις ανταποδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Παράλληλα, επισημαίνει: «η μείωση του μη
μισθολογικού κόστους αποτελεί μία ακόμα προεκλογική μας
δέσμευση, που γίνεται πραγματικότητα, αλλά, παράλληλα,
συνιστά την πιο ρεαλιστική και αποτελεσματική πολιτική για
την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ενώ θα συμβάλει καίρια στην αποκλιμάκωση της ανεργίας».
Με βάση την εξαγγελθείσα μείωση, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα για
το έτος 2021 διαμορφώνεται, σύμφωνα με τον πίνακα:
Ισχύουσα κατάσταση 2019
Ασφάλιστρα μισθωτών ιδιωτικού τομέα Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο
Παρακράτηση υπέρ e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ 12,47 21,13 33,60
Παρακράτηση υπέρ ΟΑΕΔ και λοιπών λογαριασμών 3,28
3,68 6,96
Σύνολο ασφαλίστρου για μισθωτούς (συνήθη επαγγέλματα)
15,75 24,81 40,56
% επί του συνόλου 38,82% 61,18% 100,00%
Ασφαλιστικές εισφορές το 2021
Ασφάλιστρα μισθωτών ιδιωτικού τομέα Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο
Παρακράτηση υπέρ e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ 12,47 21,13 33,60
Παρακράτηση υπέρ ΟΑΕΔ και λοιπών λογαριασμών 1,65
1,41 3,06
Σύνολο ασφαλίστρου για μισθωτούς (συνήθη επαγγέλματα)
14,12 22,54 36,66
% επί του συνόλου 38,51% 61,49% 100,00%
Ενώ η σωρευτική μείωση το 2021 για εργαζόμενο και εργο-

δότη αποτυπώνεται ως ακολούθως:
Σωρευτική μείωση σε ποσοστιαίες μονάδες
Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο
-0,42 -0,48 -0,90
-1,21 -1,79 -3,00
-1,63 -2,27 -3,90
Το ετήσιο όφελος στο μισθό (προ φόρου) των εργαζομένων
παρουσιάζεται στα παραδείγματα:
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.500
Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισοφορών: 1.264
Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ
των ασφαλιστικών εισοφορών: 1.288
Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 342
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.200
Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισοφορών: 1.011
Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ
των ασφαλιστικών εισοφορών: 1.031
Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 274
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.000
Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισοφορών: 843
Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ
των ασφαλιστικών εισοφορών: 859
Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 228
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 800
Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισοφορών: 674
Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ
των ασφαλιστικών εισοφορών: 687
Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 183
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 650
Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισοφορών: 548
Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ

των ασφαλιστικών εισοφορών: 558
Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 148
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.500
Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισφορών: 1.872
Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισφορών: 1.838
Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος):
477
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.200
Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισφορών: 1.498
Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισφορών: 1.471
Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος):
381
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.000
Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισφορών: 1.248
Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισφορών: 1.225
Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος):
318
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 800
Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισφορών: 999
Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισφορών: 980
Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος):
254
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 650
Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισφορών: 811
Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ.
των ασφαλιστικών εισφορών: 797
Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος):
207.

ΤΗΝΤΡΕΧΟΥΣΑΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΠΛΑΤΦΟΡΜΑ«MYBUSINESSSUPPORT»
Για την υποβολή αιτήσεων της «Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού» του Ιουλίου
Την τρέχουσα εβδομάδα θα ανοίξει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η
ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ για
την υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους της «Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού» για τον Ιούλιο, όπως έγινε γνωστό από το

υπουργείο Οικονομικών.
Εξάλλου, από την περασμένη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
πιστώθηκε, για τον Ιούνιο, ποσό συνολικού ύψους 7,4 εκατ.
ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 22.544 δικαιούχων της

«Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού»
Σημειώνεται ότι, η «Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού» χορηγείται
σε επαγγελματίες των οποίων οι επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Διαβεβαίωσε τη Βουλή ο υπουργός Εργασίας
«Όλα τα έκτακτα και αναγκαστικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση θα τελειώσουν όταν τελειώσει και η πανδημία», υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γιάννης Βρούτσης, που πήρε το λόγο στην ολομέλεια, προκειμένου να απαντήσει στα πυρά που δέχεται από την αντιπολίτευση για σειρά διατάξεων που έχουν περιληφθεί στις ΠΝΠ για
την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.
Όπως είπε ο υπουργός, με τις ΠΝΠ που καλείται να κυρώσει
σήμερα η Βουλή, ολοκληρώνεται μια διαδικασία κρίσιμων
διατάξεων για την αγορά εργασίας, για τους εργαζόμενους
και τους ανέργους.
«Η κυβέρνηση απέδειξε με τις παρεμβάσεις αυτές ότι στέκεται δίπλα σε κάθε εργαζόμενο, και σε κάθε άνεργο», είπε
ο Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος σχολίασε και την κριτική της
αντιπολίτευσης.
«Για την αποκατάσταση της αλήθειας και την κριτική για
αντεργατική και νεοφιλελεύθερη πολιτική. ‘Ακουσα ότι ερχόμαστε να επιβάλλουμε συνταγές του ΣΕΒ. Που τα είδατε αυτά;
Στο όνειρό σας τα είδατε; Η κοινή γνώμη δεν βλέπει αυτά. Είναι αντεργατική η διάταξη που μειώνει την προϋπόθεση των
100 ημερών ασφάλισης σε 50; Είναι αντεργατική η διάταξη
που επεκτείνει τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας; Είναι
αντεργατική η διάταξη που επεκτείνει το πρόγραμμα Συνεργασία, στηρίζοντας θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις για να διατηρήσουμε τους εργαζόμενους; Είναι αντεργατική η απόφαση που θα βγάλουμε για να επεκτείνουμε κατά δύο μήνες τα

επιδόματα ανεργίας Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, στους
εργαζόμενους που ολοκληρώθηκε το επίδομα εργασίας; Είναι
αντεργατική η παρέμβασή μας για τους ξεναγούς και τον κόσμο του πολιτισμού που εντάσσουμε μέσα στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της ΕΡΓΑΝΗ, ώστε να στηρίξουμε τον καλλιτεχνικό κόσμο και τον κόσμο της δημιουργίας; Είναι αντεργατικές
αυτές οι διατάξεις; Δικαίωμα σας να τοποθετείστε όπως θέλετε. Αλλά τουλάχιστον τοποθετηθείτε με ρεαλισμό και φέρτε και
καμία πρόταση», είπε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης.
Ο κ. Βρούτσης ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία, ότι με
τροπολογία επέρχονται παρατάσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικών ικανοτήτων σε πολύ κόσμο για παροχές υγειονομικής
περίθαλψης. Επίσης, με τροπολογία παρατείνεται μέχρι το τέλος του χρόνου η προθεσμία για την υποβολή αίτησης οφειλετών-μη μισθωτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-ΕΦΚΑ,
για τον προσδιορισμό της οφειλής τους.
Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ,
ο υπουργός τόνισε ότι η παρούσα κυβέρνηση θα υλοποιήσει
πολιτική, που γενναία και αποφασιστικά στηρίζει έμπρακτα
και αποτελεσματικά τις θέσεις εργασίας και τους εργαζόμενους και στηρίζει το εισόδημα των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων.
Η παρέμβαση του υπουργού Εργασίας προκάλεσε όμως την
αντίδραση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελου Αποστόλου.
«Κύριε υπουργέ δεν αντιληφθήκατε τόσες μέρες ότι ιδιαίτερα

τα άρθρα που αφορούν τα εργασιακά ζητήματα, έχουν ξεσηκώσει όχι μόνο όλη την αντιπολίτευση αλλά και τους φορείς;
Δεν γνωρίζετε ότι ήδη έχουν υποβληθεί αιτήσεις ονομαστικής
για τα συγκεκριμένα άρθρα, που ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου, με τη θέσπιση της αδήλωτης και απλήρωτης εργασίας;
Σας παρακαλούμε αντιληφθείτε τι συμβαίνει και έστω και
την τελευταία στιγμή, σας ζητούμε αυτές οι διατάξεις να αποσυρθούν. Αυτό ζητάει όλος ο εργαζόμενος κόσμος», είπε ο Ε.
Αποστόλου.
«Όσα λέτε είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτά τα βλέπετε
μόνο στην κλειστή ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ», αντέδρασε ο υπουργός Εργασίας και υπογράμμισε πως δεν θεσπίζεται απλήρωτη
και αδήλωτη εργασία. «Προσέξτε, ζούμε σε έκτακτες συνθήκες και έχουμε πει ότι έκτακτα και αναγκαστικά μέτρα, όπως
και στο παρελθόν, τα πήραμε και μετά τα αναιρέσαμε, έτσι
τα φέρνουμε και τώρα, σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρο»,
είπε ο Γιάννης Βρούτσης και τόνισε πως «όπως και τα άλλα
μέτρα για τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας, τις άδειες
ειδικού σκοπού κλπ, όλα αυτά θα τελειώσουν με το τέλος της
πανδημίας». Ιδίως για τη διάταξη που αφορά στις υπερωρίες
για όσους έχουν λάβει ειδική άδεια, ο υπουργός είπε ότι «δεν
υπάρχει απλήρωτη εργασία, γιατί όλες οι μέρες πληρώνονται
για τον εργαζόμενο και τις μισές τις κάνει στο σπίτι του και τις
άλλες μισές τις αναπληρώνει με μια ώρα στο 8ωρο».

ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2020
Σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, στις 08:00, ξεκίνησε –
όπως σημειώνει το ΑΠΕ- η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) έτους 2020, ενώ
η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις
14:00. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ,
φέτος ξεκινάει η διαδικασία νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς
TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.
gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhikoboethema-oaed.
Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και
ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα του
ΟΑΕΔ. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του
ΟΑΕΔ.
Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από

508,20 ευρώ έως 1.016,40 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ
στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους.
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) που ασκούν
ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου,
ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη,
δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού-μέλους
του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη,
μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης
χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή
κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και
θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου,
σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου-κινηματογράφου, του χορευτή-μέλους των οικείων κλαδικών ή
ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού
απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις-μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών
σωματείων.

Δικαιούχοι είναι επίσης και οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης, μέχρι και τις 10/9/2020, που κατά το
έτος 2019 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και
έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος έτους
2020, εφόσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια
και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75
ευρώ.
Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται συνταξιούχοι
από 11/9/2020 και μετά, ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξής τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν, προκειμένου να
υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους από 11/9/2020 και
μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις.
Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, μέσω του ατομικού λογαριασμού eServices του ΟΑΕΔ.
Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ- Η ΏΡΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«Οικονομικά ισχυρή, με ένα μεγάλο «πράσινο» επενδυτικό
πρόγραμμα άνω των 1,7 δις. ευρώ και με ηχηρά funds στο
πλευρό της, η εταιρεία δηλώνει έτοιμη για το restart της ελληνικής οικονομίας. Αυτά υπογραμμίζει με ανακοίνωσή της η
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και αναλυτικά
αναφέρει ότι:
Με το βλέμμα στραμμένο στην ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πρωταγωνιστεί στην παραγωγή και αποθήκευση
καθαρής ενέργειας και αναζητά διαρκώς και εφαρμόζει αποδοτικές λύσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου κοινωνικού
μοντέλου. Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση, κατά την εταιρεία, είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής, που απαιτεί την άμεση κινητοποίηση όλων.
Βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, δεν νοείται χωρίς τη μετάβαση στην εποχή της
καθαρής ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας. Σε αυτούς
τους τομείς, άλλωστε, πρωτοπορεί εδώ και περισσότερα από
είκοσι χρόνια. Αυτή την περίοδο η εταιρεία έχει δρομολογήσει
νέες επενδύσεις στην Ελλάδα σε ένα χαρτοφυλάκιο σύγχρονων έργων, το οποίο ξεπερνά τα 1,7 δις. ευρώ. Συγκεκριμένα,
προωθεί την ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων συνολικού
προϋπολογισμού άνω των 700 εκατ. ευρώ σε διάφορες περιοχές της χώρας, δύο σημαντικά συστήματα αποθήκευσης
ενέργειας με αντλησοταμίευση στην Κρήτη και την Αμφιλοχία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 800 εκατ. ευρώ,
καθώς και έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων,
με την σχετική μονάδα για την Περιφέρεια Ηπείρου να είναι
ήδη σε λειτουργία και τα έργα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου να
ακολουθούν.
Οι στρατηγικές κι επενδυτικές επιλογές της εταιρείας έχουν
κερδίσει την εμπιστοσύνη κορυφαίων, διεθνούς εμβέλειας
funds. Είναι ενδεικτική η πρόσφατη τοποθέτηση 68,5 εκατ.

ευρώ από τέσσερις παγκόσμιους επενδυτές, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, χρήματα τα οποία πρόκειται
να αξιοποιηθούν σε έργα καθαρής ενέργειας με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη ζωή των ανθρώπων, συνολικά.
Οι εγχώριες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα της
χώρας είναι καθοριστικές για τις αναπτυξιακές προοπτικές
της Ελλάδας, τονίζει ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Γιώργος
Περιστέρης, καθώς συνοδεύονται από θετική επίδραση στις
τοπικές κοινωνίες, την ελληνική οικονομία και την τόνωση της
απασχόλησης. Ταυτόχρονα, μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συμβάλλουν
στην εθνική προσπάθεια για ταχύτερη στροφή στις ΑΠΕ και
προστατεύουν το περιβάλλον.
Το τρίπτυχο ΑΠΕ – αποθήκευσης - διασυνδέσεις
Η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν υλοποιηθούν ταυτόχρονα μεγάλες επενδύσεις στις
ΑΠΕ, στην αποθήκευση ενέργειας με χρήση δοκιμασμένων
τεχνολογιών αυξημένης εγχώριας προστιθέμενης αξίας όπως
η αντλησιοταµίευση, αλλά και σε ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Οι
τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν ένα ενιαίο και συμπληρωματικό σύνολο, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα
επόμενα πέντε χρόνια τα 8 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, αθροίζοντας στο ΑΕΠ 1,5% πρόσθετη ανάπτυξη στη διάρκεια της
αντίστοιχης περιόδου και δημιουργώντας τις βάσεις για να γίνει η Ελλάδα, τη δεκαετία του 2030, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ιστορία της, καθαρός εξαγωγέας ενέργειας. Στο πλαίσιο
αυτό, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προωθεί νέες επενδύσεις σε έργα
ΑΠΕ και σε έργα αποθήκευσης, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 2.000 νέες θέσεις εργασίας. Ειδικά για την
αποθήκευση ενέργειας, ο κ. Περιστέρης έχει δηλώσει ότι µπορεί να προσφέρει µέσω της τεχνολογίας της αντλησιοταµίευσης μεγάλη προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της Ελλάδας, αφού η
χώρα µας είναι μία από τις πλέον προνομιούχες στην Ευρώπη,
από πλευράς τοπογεωγραφίας, για την ανάπτυξή της.

«Ασφαλής» επενδυτική επιλογή για τους «μεγάλους» της αγοράς
Παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύει η παγκόσμια οικονομία και η Ελλάδα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατάφερε και αύξησε
τα οικονομικά μεγέθη της κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους,
αποδεικνύοντας ότι αποτελεί μία ασφαλή επενδυτική επιλογή.
Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 142,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27%,. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα
108,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,7%, ενώ αντίστοιχα τα
προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από την αφαίρεση των
δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 26,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,8%.
«Η οικονομική ευρωστία της εταιρείας, η ισχυρή μετοχική της
βάση και το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα αξίας άνω των
1,5 δις. ευρώ που υλοποιούμε απρόσκοπτα στην παραγωγή
κι αποθήκευση καθαρής ενέργειας, συναπαρτίζουν το σταθερό έδαφος πάνω στο οποίο θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια,
ώστε με σκληρή δουλειά να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε
την εταιρεία μας προς όφελος των μετόχων και των εργαζομένων μας, αλλά και να πρωταγωνιστούμε στον αγώνα για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής»,
υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ. Γιώργος
Περιστέρης.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ανέρχεται πλέον σε 1.373 MW. Ο Όμιλος διαθέτει, επίσης,
υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ
συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συνολικά, ο Όμιλος διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε
λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στοχεύοντας
στα 2.800 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΦΕΡΝΕΙ 20.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Με άλλη ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:
« Ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 4 δις. ευρώ,
που δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ελληνική αγορά, σχεδιάζει και υλοποιεί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δίνοντας τον
τόνο της συμβολής του στην εθνική προσπάθεια επανεκκίνη-

σης της οικονομίας.
Με φόντο μια υγειονομική και οικονομική κρίση που ουδείς
μπορούσε να προβλέψει, ο Όμιλος περνά το… «κάβο ντόρο» της πανδημίας, αναπτύσσεται και ενισχύει τη θέση του,
με έργα που «στρώνουν» το χαλί για την είσοδο της χώρας

σε μια εποχή καινοτομίας, συνεχούς και βιώσιμης ανάπτυξης,
αυξάνοντας παράλληλα την απασχόληση κατά τουλάχιστον
20.000 θέσεις εργασίας στην επόμενη πενταετία.
Συνέχεια στη σελ. 8
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΦΕΡΝΕΙ 20.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Συνέχεια από τη σελ. 7
Η δράση του ξεδιπλώνεται σε δύο άξονες: παραγωγή - αποθήκευση καθαρής ενέργειας και υποδομές - παραχωρήσεις.
Πρόκειται για τομείς που είναι περισσότερο αμυντικοί κατά τη
διάρκεια των φάσεων του οικονομικού κύκλου και τους οποίους οι επενδυτές αναγνωρίζουν ως «ασφαλή καταφύγια»
που παρέχουν σταθερές επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές,
ακόμα και σε περιόδους αναταραχής και αβεβαιότητας, όπως
είναι η υφιστάμενη.
Σταθερός «αιμοδότης» της ελληνικής οικονομίας
Το ξεχωριστό σε αυτές τις επενδύσεις, είναι το γεγονός ότι ο
συντελεστής εγχώριας προστιθέμενης αξίας ενίοτε ξεπερνά
το 70%, ενώ ο πολλαπλασιαστής τους κυμαίνεται στο 1,8,
στοιχείο που σημαίνει ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται σε
αυτούς τους τομείς, στην ελληνική οικονομία επιστρέφουν 1,8
ευρώ.
Ωστόσο, ήδη από την περίοδο της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέδειξε την ικανότητά της να
παραμένει ισχυρή και να παίζει ρόλο στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Στη δυσκολότερη και μακρύτερα χρονικά
χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη, η εταιρεία επένδυσε
περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ στους τομείς της καθαρής

ενέργειας, του περιβάλλοντος και των υποδομών, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την απασχόληση
και την κοινωνική συνοχή, αλλά και διατηρώντας συνεχώς
και αδιαλείπτως το σύνολο των διαθεσίμων της στις ελληνικές
τράπεζες.
Restart με επενδυτικό «σοκ»
Από τα 4 δις. ευρώ στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου,
τα 2 δισ. αφορούν στους τομείς της ενέργειας και της κυκλικής
οικονομίας, με τα έργα ΑΠΕ να ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ,
τα έργα αποθήκευσης ενέργειας µε αντλησιοταµίευση τα 800
εκατ. ευρώ, της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο τα 300
εκατ. ευρώ και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων τα 200
εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 2 δις. ευρώ αφορούν σε κομβικά
έργα υποδομών και παραχωρήσεων, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγεται και το έργο INSPIRE ATHENS (σε κοινοπραξία
με την αμερικανική Mohegan), που θα περιλαμβάνει το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στην
Ελλάδα, ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο,
καταστήματα, εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας. Εκτιμάται
ότι το εν λόγω έργο θα συμβάλει στη δημιουργία χιλιάδων
νέων θέσεων εργασίας και ότι θα αποτελέσει τον βασικό λόγο
για την αύξηση των διεθνών αφίξεων στη χώρα μας.
Η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης,

ο αυτοκινητόδρομος Ε65, η ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Πελοποννήσου και η Μονάδα Φυσικού Αερίου στην Κομοτηνή, είναι
μερικά επιπλέον από τα σημαντικά, μεγάλα, έργα που βρίσκονται στην επενδυτική ατζέντα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Την ίδια ώρα, ο Όμιλος συμμετέχει σε μεγάλους διαγωνισμούς
για έργα παραχώρησης και έργα ΣΔΙΤ, όπως ο ΒΟΑΚ, η Εγνατία Οδός, η υποθαλάσσια σύνδεση Σαλαμίνας - Περάματος,
οι φοιτητικές εστίες στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θράκης και
Θεσσαλίας κ.ά.
Στο χαρτοφυλάκιο έργων που έχει ήδη αναλάβει κι εκτελεί
ο Όμιλος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η κατασκευή της
μονάδας ηλεκτροπαραγωγής «Πτολεμαΐδα 5» της ΔΕΗ, έργα
του ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη, έργα
στον αγωγό ΤΑΡ και δύο σημαντικά έργα στην Κύπρο: το καζίνο City of Dreams, έργο ύψους 270 εκατ. ευρώ που εκτελεί
από κοινού με την ΑΒΑΞ και τη δεύτερη φάση της Μαρίνας
Αγίας Νάπας, ύψους 164 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι
το ανεκτέλεστο του Ομίλου διατηρείται στα υψηλά επίπεδα
των 1,7 δις. ευρώ.
Ταυτόχρονα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν από τους πλέον εξωστρεφείς ελληνικούς Ομίλους, καθώς έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε 16 χώρες (Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή),
όπου απασχολεί συνολικά 4.400 εργαζομένους».

ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ»
Λιγότερες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις θα υπάρχουν στο μέλλον, με σαφώς λιγότερους συμμετέχοντες, αναφέρει το ΑΠΕΜΠΕ. Το 82% μάλιστα εξ αυτών αναμένει ότι θα αυξηθεί ο
αριθμός των λεγόμενων «υβριδικών» εμπορικών εκθέσεων.
Αυτό σημειώνεται σε ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στο
Βερολίνο με τίτλο: «Αλλαγή της βιομηχανίας των εμπορικών
εκθέσεων λόγω της κρίσης του κορωνοϊού».
Αναλυτικά στο ενημερωτικό έγγραφο αναφέρονται τα εξής:
Πριν από την πανδημία, η βιομηχανία εμπορικών εκθέσεων
ανθούσε παγκοσμίως για περισσότερο από δέκα χρόνια.
Ωστόσο η υγειονομική κρίση κατέστησε, καθόσον φαίνεται,
επιτακτική την ανάγκη μετάβασης στην εποχή κατά την οποία
οι εκθέσεις θα διεξάγονται ψηφιακά μέσω cloud computing
(υπολογιστικού νέφους), χωρίς περίπτερα και επισκέπτες σε
αίθουσες συνεδριακών κέντρων.
Η «απόδοση της επένδυσης» των εμπορικών εκθέσεων του
παρελθόντος φαίνεται πλέον να μην μπορεί να επιτευχθεί. Το
χαμηλό ενδιαφέρον συμμετοχής διεθνών εκθετών εξαιτίας
των περιορισμών του COVID-19 και η εντατική προσπάθεια
ψηφιοποίησης των δραστηριοτήτων τους, υποδηλώνουν ότι

η κρίση του κορωνοϊού θα αλλάξει μάλλον μόνιμα τη βιομηχανία των εμπορικών εκθέσεων.
Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Διεθνών Εκθέσεων (UFI)
η οποία πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιουλίου, το 56% των
εκπροσώπων του κλάδου εμπορικών εκθετών προσδοκά ότι
στο μέλλον θα υπάρχουν λιγότερες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, με σαφώς λιγότερους συμμετέχοντες. Το 82% μάλιστα εξ
αυτών αναμένει ότι θα αυξηθεί και ο αριθμός των λεγόμενων
«υβριδικών» εμπορικών εκθέσεων.
Μετά τις εκθέσεις του Ανόβερου και της Κολωνίας, η έκθεση
βιβλίου της Φρανκφούρτης θα είναι η επόμενη εμπορική έκθεση που θα διεξαχθεί ψηφιακά στη Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα οι «Ψηφιακές Ημέρες» στο Ανόβερο, στα μέσα Ιουλίου,
κατέγραψαν περίπου 10.000 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες.
Οι σχεδόν 200 ομιλητές και οι 100 συμμετέχουσες εταιρείες,
σε διαλέξεις, ζωντανές συζητήσεις και παρουσιάσεις καινοτομίας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με
την πραγματική Έκθεση του Ανόβερου η οποία απαριθμούσε
σταθερά τα τελευταία χρόνια πάνω από 6.500 εκθέτες και
225.000 επισκέπτες. Ωστόσο σύμφωνα με τον επικεφαλής
της Έκθεσης, το περιεχόμενό της στο μέλλον σχεδιάζεται να

επεκταθεί ψηφιακά προκειμένου να προσεγγίσει μεγαλύτερο
αριθμό online επισκεπτών. Αναφορικά με την εμπορική Έκθεση της Κολωνίας, η οποία πραγματοποιείται σταθερά κάθε
Σεπτέμβριο με καθαρά εικονικό τρόπο, τόσο οι εκθέτες όσο
και οι επισκέπτες πληρώνουν ηλεκτρονικό εισιτήριο για να
εισέλθουν στην ηλεκτρονική περιήγησή τους στα περίπτερα.
«Εδώ και χρόνια οι πραγματικές εμπορικές εκθέσεις επικρίνονται ως προς το ότι παρέχουν ελάχιστα αξιόπιστα δεδομένα
σχετικά με τη σχέση κόστους-οφέλους για τους συμμετέχοντες
σε αυτές. Ωστόσο αναμένεται ότι και οι ψηφιακές εμπορικές
εκθέσεις θα αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον»,
αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της UFI κ. Hattendorf.
Σύμφωνα, τέλος, με εκπροσώπους του κλάδου δια μέσω
των εμπορικών εκθέσεων επιτυγχάνονταν στο παρελθόν οι
διασυνδέσεις των ενδιαφερόμενων μερών, ενώ δύο στους
3 στους τρεις διεθνείς εκθέτες δηλώνουν ότι η εξάλειψη των
πραγματικών εμπορικών εκθέσεων αναμένεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιχείρησή τους. Όπως υπογραμμίζει
ο πρόεδρος του Συνδέσμου της Γερμανικής Βιομηχανίας Εκθέσεων Auma, κ. Harting νέοι πελάτες θα είναι δύσκολο να
προσελκυθούν.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Θ. ΛΙΒΑΝΙΟΣ: ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ
Εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση των πολιτών στη διαδικασία
δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών, σύμφωνα με στοιχεία
που παρουσίασε χθες στη Βουλή ο υφυπουργός Εσωτερικών
Θοδωρής Λιβάνιος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Αναφερόμενος στην παράταση που έχει δοθεί για τα αδήλωτα
τετραγωνικά, ο υφυπουργός χαρακτήρισε εντυπωσιακή την
ανταπόκριση των πολιτών, καθώς μέχρι σήμερα 1.847.662
αιτήσεις έχουν υποβληθεί από πολίτες οι οποίοι έχουν διαφορετικά τετραγωνικά στο Ε9 και διαφορετικά δηλωμένα στη ΔΕΗ.
Η διαφορά των τετραγωνικών, δηλαδή τα τετραγωνικά που
έχουν δηλωθεί στα αρχεία των δήμων είναι 38.402.700 τμ.
«Αυτό δίνει μια ανάσα στους δήμους περίπου 80 εκατομμύρια
ευρώ. Η όλη διαδικασία έγινε ηλεκτρονικά, σε συνεργασία με

την ΚΕΔΕ και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης», είπε ο
υφυπουργός Εσωτερικών.
Αναφορικά με το πλέγμα των διατάξεων που αφορούν στην
καθαριότητα των σχολικών μονάδων, ο κ. Λιβάνιος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση μετά από 10 χρόνια συνεχών παρατάσεων μιας νομοθετικής ρύθμισης, μετέφερε την αρμοδιότητα
πρόσληψης των σχολικών καθαριστριών πλέον στους δήμους.
«Ήταν ένα καθεστώς που δεν τιμούσε τις εργαζόμενες και εργαζόμενους και η κυβέρνηση το διόρθωσε στο μέτρο που ήταν
δυνατό και στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης», είπε ο υφυπουργός και επισήμανε ότι «μέχρι φέτος, το σχολικό έτος που
τελείωσε δηλαδή, οι σχολικές καθαρίστριες ήταν με σύμβαση
έργου και πληρώνονταν με βάση τον αριθμό αιθουσών που

είχαν αναλάβει, ως εργολαβία, και δεν είχαν στοιχειώδη δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα της ασθένειας. Έτσι όταν κάποια
καθαρίστρια ήταν άρρωστη, έπρεπε να βρει αντικαταστάτη
συγγενικό της πρόσωπο για να αναλάβει το έργο». Όπως είπε,
η μεγάλη αλλαγή είναι ότι πλέον οι συμβάσεις είναι ορισμένου
χρόνου, με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα,
με δυνατότητα καταβολής υπερωριών από τους ΟΤΑ και με
δυνατότητα οι ίδιοι οι δήμοι να μπορούν να αυξήσουν τις ώρες
της μερικής απασχόλησης, με δική τους δαπάνη και να φτάσουν
σχεδόν και τις ώρες πλήρους απασχόλησης. Επίσης έχουν δυνατότητα να προσλάβουν έκτακτο προσωπικό, λόγω κορωνοϊού,
μέχρι το τέλος του χρόνου, ειδικά για το προσωπικό των σχολικών μονάδων».

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οδηγό με μέτρα και βασικές κατευθύνσεις για την αποτελεσματική προστασία των πληροφοριακών τους συστημάτων από κυβερνοεπιθέσεις δημοσιεύει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας
στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενημέρωση των
επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας των ψηφιακών υποδομών.
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον οδηγό διαμορφώνουν ένα
σύνολο ενεργειών που ονομάζεται ψηφιακή «άμυνα-σε-βάθος»
(defense-in-depth) και περιλαμβάνουν καλές πρακτικές για τον
περιορισμό και την αντιμετώπιση των πιο κοινών τύπων επιθέ-

σεων στα συστήματα, τις εφαρμογές και το δίκτυο. Ανεξάρτητα
από το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται μία επιχείρηση,
η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πρέπει να αποτελεί υψηλή
προτεραιότητα, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο που ολοένα
και περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες διενεργούνται
μέσω διαδικτύου. Ο σύντομος οδηγός αποτελεί συνέχεια των
οδηγιών που είχε εκδώσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον περασμένο Μάρτιο σχετικά με την ασφαλή εργασία
από το σπίτι και την προστασία εφαρμογών και συστημάτων.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας επισημαίνει ότι η ασφάλεια
των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών είναι
μια διαρκής διαδικασία και καλεί τόσο τις επιχειρήσεις όσο και
τους πολίτες να διατηρούν ενημερωμένο τον εξοπλισμό τους
(υπολογιστές, smartphones, tablets, routers κ.τ.λ.) με βάση τις
οδηγίες των κατασκευαστών και να εμπιστεύονται μόνο αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για την ενημέρωσή τους σε θέματα
προστασίας.

Οδηγίες της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για την προστασία των πληροφοριακών υποδομών των επιχειρήσεων από κυβερνοεπιθέσεις
Στο επίκεντρο της προσπάθειας για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και των
δικτύων πρέπει να βρίσκεται η μεθοδολογία προσέγγισης βάσει
κινδύνου, με σκοπό την προστασία της εμπιστευτικότητας, της
ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της ιδιωτικότητας, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα:
1) Αναπτύξτε πολιτικές ασφάλειας, κατευθυντήριες οδηγίες και
διαδικασίες για την προστασία των πληροφοριακών αγαθών
και των σχετικών συστημάτων, οι οποίες να επεκτείνονται και σε
προμηθευτές υπηρεσιών και αγαθών, καθώς και σε παρόχους
υπηρεσιών νέφους (cloud).
2) Χρησιμοποιείτε κατάλληλα παραμετροποιημένο και ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο κώδικα (antimalware software) με κεντρική διαχείριση. Επίσης, να υφίσταται σχέδιο (patch management) για την προγραμματισμένη
εγκατάσταση των ενημερώσεων ασφάλειας (security updates)
στα λειτουργικά συστήματα και τις εφαρμογές.
3) Διαχείριση λογαριασμών και έλεγχος πρόσβασης:
* Η πρόσβαση σε πληροφορίες και συστήματα θα πρέπει να
γίνεται βάσει ρόλων και καθηκόντων, σύμφωνα με την προσέγγιση «need-to-know-basis» και «least privilege».
* Η χρήση των λογαριασμών διαχείρισης θα πρέπει να γίνεται
αποκλειστικά για διαχειριστικές εργασίες. Ανάλογα με την κρι-

σιμότητα των δεδομένων και των συστημάτων, συστήνονται
επιπλέον μέτρα, όπως π.χ. η χρήση υπολογιστών αποκλειστικά
για διαχείριση, καθώς και η αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων
(two-factor-authentication).
* Χρησιμοποιείστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης (strong
passwords). Συνιστάται οι κωδικοί πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 10 χαρακτήρων με συνδυασμό κεφαλαίων, μικρών,
ειδικών χαρακτήρων και αριθμών.
* Τηρείτε αρχεία καταγραφής (log files) στο δίκτυο, στους
servers, στα λειτουργικά συστήματα και τις εφαρμογές, τα οποία
θα ελέγχονται τακτικά για ανίχνευση επιθέσεων και προσπαθειών παραβίασης των συστημάτων.
4) Υλοποιήστε πολυεπίπεδη άμυνα:
* Στην εξωτερική περίμετρο με τη χρήση firewalls, IDS
(Intrusion Detection Systems), IPS (Intrusion Prevention
Systems), access control lists κ.α..
* Εσωτερικά με την τμηματοποίση του δικτύου (είτε με φυσικό
τρόπο είτε με εικονικό τρόπο [virtual lans]) και την υλοποίηση
κανόνων πρόσβασης (σε χρήστες και συσκευές) και περιορισμού δικαιωμάτων, καθώς και τη δημιουργία DMZ.
5) Υλοποιήστε σε τακτική βάση προγράμματα ευαισθητοποίησης του προσωπικού και διαμόρφωσης κουλτούρας ασφάλειας
(security awareness training). Η συντριπτική πλειοψηφία των

σύγχρονων κυβερνοεπιθέσεων ξεκινά με επιθέσεις κοινωνικής
μηχανικής (π.χ. phishing email, spam).
6) Η απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access) στα συστήματα του Οργανισμού θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση VPN με
ισχυρή κρυπτογράφηση, καθώς και χρήση αυθεντικοποίησης 2
παραγόντων (two-factor-authentication).
7) Αναπτύξτε ένα σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών
(incidence response plan), το οποίο θα περιλαμβάνει σαφείς
ρόλους και ενέργειες και θα δοκιμάζεται σε περιοδική βάση.
8) Θα πρέπει να τηρείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας
(backup) των δεδομένων σας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική ανάκτησή τους (recovery) σε περίπτωση απώλειας.
Επίσης, τα αντίγραφα ασφαλείας των κρίσιμων και ευαίσθητων
δεδομένων θα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο και
περιορισμό πρόσβασης.
9) Εφαρμόζετε μηχανισμούς κρυπτογράφησης στα κρίσιμα και
προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στον Οργανισμό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η ιδιωτικότητά
τους σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους.
10) Εφαρμόζετε μέτρα προστασίας και ανάκαμψης από φυσικές και περιβαλλοντικές απειλές (διαταραχή ηλεκτροδότησης,
πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.).
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Την ικανοποίησή τους για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού
από το βήμα του «Thessaloniki Helexpo Forum» εκφράζουν,
με ανακοινώσεις τους, οι διοικήσεις των επιμελητηρίων της
Θεσσαλονίκης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναλυτικότερα, την εκτίμηση ότι με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν η Ελλάδα δείχνει προς πάσα κατεύθυνση την αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει τα πολύ σοβαρά ζητήματα και
τις προκλήσεις, που η οικονομία και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν από την αρχή του χρόνου, διατυπώνει η διοίκηση του
Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και
προσθέτει: «με τον τρόπο αυτό προωθείται η αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης και η βελτίωση των προσδοκιών που είναι
το πρώτιστο ζητούμενο για τη λειτουργία της αγοράς και του

επιχειρείν γενικότερα».
«Ανάσα» χαρακτηρίζει τα μέτρα η διοίκηση του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). «Οι μειώσεις φόρων και
εισφορών, η επιδότηση της απασχόλησης, καθώς και η παροχή
ρευστότητας αναμφίβολα αποτελούν θετικές εξελίξεις για το ελληνικό επιχειρείν», αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος
Καπνοπώλης, επισημαίνοντας πάντως ότι αδιαμφισβήτητα
απαιτούνται περισσότερα γενναία μέτρα διαρκείας για τους
επιχειρηματίες. «Θα θέλαμε να ακούσουμε για παράδειγμα για
την κατάργηση του Φόρου Επιτηδεύματος, για τη μείωση του
ΕΝΦΙΑ, για μείωση της φορολογίας, ίσως δεν έβγαινε ο λογαριασμός επί του παρόντος, ωστόσο διαφαίνεται, μετά από καιρό, διάθεση στήριξης του ιδιωτικού τομέα και της μεσαίας τάξης

καθώς και προοπτική μόνιμων ελαφρύνσεων, γεγονός που
μας κάνει να αισιοδοξούμε πως θα υπάρξουν και άλλα θετικά
μέτρα».
Ως «εξαιρετικά θετικό, αισιόδοξο και ελπιδοφόρο για την αγορά, τους παραγωγικούς φορείς και την ελληνική οικονομία»,
χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Μιχάλης Ζορπίδης, το γεγονός ότι «ανακοινώθηκαν ευεργετικά μέτρα, τα οποία δεν αφορούν τους
δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους». Προσθέτει,
ωστόσο, ότι οι επιχειρηματίες ανέμεναν πιο τολμηρά μέτρα. «Θα
ήμασταν περισσότερο ικανοποιημένοι αν ακούγαμε μείωση του
ΕΝΦΙΑ, αναστολή στην προκαταβολή φόρου και για το 2021,
κατάργηση του Φόρου Επιτηδεύματος» τόνισε ο κ. Ζορπίδης.

1 ΣΤΟΥΣ 2 ΧΡΗΣΤΕΣ ΞΟΔΕΥΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID-19
Ακόμη πιο στενή έκανε τη σχέση των πολιτών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πανδημία του COVID-19. Σχεδόν ένας στους
δύο χρήστες (43%) παραδέχεται ότι αφιερώνει, πλέον, περισσότερο χρόνο στα social media από το ξέσπασμα της υγειονομικής
κρίσης και μετά, σύμφωνα με το sepe.gr.
Μάλιστα, η ενεργότερη ενασχόληση των χρηστών με τις δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι δεν είναι
παροδικό φαινόμενο. Περίπου ένας στους πέντε χρήστες (19%)
απαντά ότι θα συνεχίσει να περνά περισσότερο χρόνο στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και μετά την πανδημία.
Ένας από τους λόγους, που οι χρήστες άρχισαν να παρακολουθούν πιο στενά τα social media την περίοδο της πανδημίας του
νέου κορωνοϊού, είναι η ανάγκη για ενημέρωση. Σύμφωνα με
όσα επισημαίνει το globalwebindex σε σχετικό report του, από
το 2014, η κατανάλωση ειδήσεων σε αυτές τις πλατφόρμες αυξάνεται σταθερά, αλλά το ξέσπασμα της πανδημίας έδωσε άλλη
διάσταση σε αυτήν τη συνήθεια. Περισσότερο από το ένα τρίτο
των χρηστών (36%) απαντά ότι η ενημέρωση είναι ο βασικός

λόγος για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Αυτό, μάλιστα, ισχύει για όλες τις ηλικιακές ομάδες, εκτός από
την Gen Z, οι εκπρόσωποι της οποίας απαντούν ότι κάνουν χρήση των social media κυρίως για να “γεμίσουν” τον ελεύθερο
χρόνο τους. “Η απαίτηση για ενημερωμένες πληροφορίες στα
αρχικά στάδια της κρίσης ήταν απαράμιλλη, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παρέχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
στην ενημέρωση”, αναφέρει η εν λόγω έρευνα.
Παραπληροφόρηση
Ωστόσο, ο ρόλος των social media ως κόμβων ειδήσεων σημαίνει ότι, οι εταιρείες που τα διαχειρίζονται, έχουν όλο και μεγαλύτερη ευθύνη για την πρόληψη της εξάπλωσης παραπληροφόρησης. Για παράδειγμα, το 73% των χρηστών στις ΗΠΑ και
στη Μεγάλη Βρετανία συμφωνεί ότι τα social media οφείλουν
να φιλτράρουν τις μη επαληθευμένες ειδήσεις, που δημοσιεύονται στις πλατφόρμες τους. Μάλιστα, οι ηλικιωμένοι χρήστες,
που εμπιστεύονται λιγότερο τις ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, είναι ακόμη πιο απαιτητικοί από τις εταιρείες όσον

αφορά την εγκυρότητα των ειδήσεων, που δημοσιεύουν.
Ψυχαγωγία
Στο μεταξύ, η εύρεση αστείου ή διασκεδαστικού περιεχομένου
είναι ο τρίτος πιο δημοφιλής λόγος για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (33%), ακριβώς πίσω από την πλήρωση
του ελεύθερου χρόνου (34%).
“Η ιδέα των κοινωνικών καναλιών, που εξελίσσονται σε
πλατφόρμες ψυχαγωγίας, δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά το
ξέσπασμα της πανδημίας έχει μετατοπίσει την εστίαση από το
παθητικό περιεχόμενο, στους χρήστες που το δημιουργούν
επίσης”, αναφέρει η μελέτη, επικαλούμενη το παράδειγμα της
πλατφόρμας TikTok.
Η Gen Z βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της τάσης, με
σχεδόν 3 στους 10 να δημιουργούν περισσότερα βίντεο λόγω
της επιδημίας - αύξηση οκτώ εκατοστιαίων μονάδων μεταξύ
Απριλίου και Ιουλίου. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της γενιάς αυτής
απαντούν ότι θα συνεχίσουν αυτήν την τάση ακόμη και μετά
την υποχώρηση της υγειονομικής κρίσης.

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ “ΝΟΜΑΔΕΣ” ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑ COVID-19 ΕΠΟΧΗ
Μία νέα εποχή στον χώρο εργασίας είναι αυτή που φέρνει η
πανδημία του COVID-19, επιταχύνοντας εξελίξεις, οι οποίες,
ωστόσο, είχαν δρομολογηθεί ήδη πριν από την υγειονομική
κρίση. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το 2020 θα είναι μια καθοριστική χρονιά όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα
με το sepe.gr..
Για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνα της Forrester, η διεθνής
αγορά εργασίας θα γίνει ακόμη πιο δυναμική και πιο ευέλικτη. Μεταξύ των αλλαγών που αναμένονται, είναι η αύξηση
του αριθμού των λεγόμενων ψηφιακών “νομάδων” (Digital
Nomads), δηλαδή των ανθρώπων που επιλέγουν να απασχολούνται εξ αποστάσεως, από τον υπολογιστή τους, αλλάζοντας
συχνά τόπο κατοικίας.
Ο αριθμός των εργαζομένων, οι οποίοι υιοθετούν έναν ανεξάρτητο από την τοποθεσία, τεχνολογικό τρόπο, εργασιακής

ζωής, που τους επιτρέπει να ταξιδεύουν και να εργάζονται από
οπουδήποτε στον κόσμο, αυξάνεται. Η Forrester εκτιμά ότι στα
τέλη του 2020 υπήρχαν, παγκοσμίως, περίπου 5 εκατομμύρια
ψηφιακοί νομάδες.
Στην αγορά εργασίας μετά τον COVID-19, οι Millennials - και
όχι μόνο - αναμένεται να υιοθετήσουν ακόμη πιο έντονα αυτόν
τον τρόπο εργασίας, καλλιεργώντας νέες πτυχές της ψηφιακής
νομαδικής εργασιακής κουλτούρας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της Forrester, οι εργαζόμενοι στο πολύ κοντινό μέλλον θα εξαρτώνται όλο λιγότερο από ένα εταιρικό εργασιακό περιβάλλον.
Μέχρι το 2030, η κατ’ οίκον εργασία θα είναι ο κανόνας για τις
περισσότερες θέσεις εργασίας, με την εργασία από το γραφείο
να αποτελεί την εξαίρεση.
Στην Ε.Ε., το ποσοστό των εργαζομένων, που περιστασιακά
εργάζονται από το σπίτι, αυξήθηκε - αργά - από 7,7% το 2008

σε 9,6% το 2017. Ο COVID-19 έχει επιταχύνει τη μετάβαση στην
εργασία στο σπίτι σε ολόκληρη την Ευρώπη και η τάση αυτή θα
συνεχίσει να ενισχύεται.
AI και blockchain
Άλλο χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας στη μετά COVID-19
εποχή θα είναι η ταχύτατη εισβολή των νέων τεχνολογιών, διαδικασία, η οποία ούτως ή άλλως, είχε ξεκινήσει και πριν από τον
νέο κορωνοϊό. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και το blockchain θα
είναι κομβικές τεχνολογίες για μια σειρά από επαγγέλματα.
Ο αντίκτυπος των τεχνολογιών στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τη Forrester, θα είναι ένα μείγμα απώλειας θέσεων
εργασίας, δημιουργίας νέων θέσεων και μετασχηματισμού των
υφιστάμενων.
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OEE: ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΕΧΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
«Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη, έχουν διπλό όφελος για τους
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις» σημείωσε σε δήλωσή του
ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας,
Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Ο κ. Κόλλιας, δήλωσε συγκεκριμένα:
«Τα μέτρα, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη, έχουν διπλό όφελος για τους
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.
Τόσο γιατί πρόκειται για μέτρα ούτως ή άλλως αναγκαία για
να ελαφρύνουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη και

να τονώσουν περαιτέρω την αγορά, τόσο γιατί έρχονται σε
αυτή τη δύσκολη περίοδο, που περνάει η οικονομία λόγω της
πανδημίας και κατά την οποία απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη
στήριξη.
Η σημασία τους λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, δεδομένων των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων, που έχει
δημιουργήσει ο κορωνοϊός.
Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους
και επιχειρήσεις, αλλά και η επιδότηση 100.000 νέων θέσεων
εργασίας, δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για αύξηση της
απασχόλησης, όπου αυτό είναι εφικτό, και σε συνδυασμό με

την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, έστω και για ένα
χρόνο σε πρώτη φάση, αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών.
Ο νέος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως και η
θεσμοθέτηση του μέτρου των υπεραποσβέσεων σε ύψος
200% για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, για την επόμενη τριετία, αποτελούν απαραίτητα συστατικά για την ταχύτερη ώθηση της οικονομίας. Η κυβέρνηση
είναι υποχρεωμένη να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση και
με τις άμεσες ενέργειές της, να δίνει ανάσες στους πολίτες και
στις επιχειρήσεις».

BEA: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ
Με συγκρατημένη αισιοδοξία και περιορισμένη ικανοποίηση,
χωρίς εγγυήσεις για την επιβίωση και ασφάλεια του μικρού
και μέσου επιχειρηματία, αντέδρασε η επιχειρηματική κοινότητα, μετά την εξαγγελία των μέτρων από τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου της Αθήνας, Παύλου Ραβάνη, όπως αναφέρει
το ΑΠΕ.
Θετικά και με στόχευση, αναγνωρίζονται το μέτρο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης έστω και για ένα έτος,
αλλά και η περιορισμένης έκτασης μείωση του ΕΝΦΙΑ και η
επιστροφή των αναδρομικών, που θα συμβάλλουν στην τόνωση της αγοραστικής δύναμης.
Ωστόσο, όπως σημειώνει στη δήλωσή του ο πρόεδρος, η δυ-

σοίωνη πρόβλεψη για το δύσκολο χειμώνα που αναμένεται,
όσον αφορά τη μικρή επιχείρηση και τον επαγγελματία αυτοαπασχολούμενο, εξακολουθεί να ισχύει. Δεν έγινε αναφορά,
πρόσθεσε ο ίδιος, ούτε ως ενδεχόμενο, σε μέτρα ουσιαστικής
στήριξης, για συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους βιοτεχνίας, μεταποίησης, που έχουν πληγεί. Μέτρα, όπως:
-η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
-η επέκταση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ και στα ακίνητα των
νομικών προσώπων
-η αύξηση -πέραν των 12 ή 48- των δόσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
-η ενεργοποίηση των μικροπιστώσεων, ως η μόνη άμεση
διέξοδος για την ελλιπή ρευστότητα των ΜμΕ
-η θέσπιση του ακατάσχετου λογαριασμού, συνολική απαίτηση του επιχειρηματικού κόσμου

Τέλος, το θετικό μέτρο της επιδότησης νέων θέσεων εργασίας, στη δεδομένη συγκυρία, ίσως αποδειχτεί χωρίς
περιεχόμενο, αν επαληθευτούν οι προβλέψεις για απώλεια
πάνω από 100.000 θέσεων, την επόμενη χρονιά. Αίτημα του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, παραμένει η διατήρηση
και στήριξη των υφιστάμενων θέσεων, καθώς το περιβάλλον
επιβίωσης για το πλήθος των μικρών επιχειρήσεων που θα
κληθούν να αγωνιστούν, προμηνύεται αβέβαιο.
«Οι μικρομεσαίοι εξακολουθούν να περιμένουν επιπλέον
εξειδικευμένες, στοχευμένες προτάσεις και λήψη μέτρων, με
άξονες την κλαδική παραγωγική πολιτική και την διευκόλυνση της χρηματοδότησης, με αντίληψη της σκληρής ελληνικής
πραγματικότητας», τονίζει ο πρόεδρος, Παύλος Ραβάνης.

Η SWISS ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Την ισχυρή της θέση στην αγορά της Ελλάδας, παρά τις απρόβλεπτες συνέπειες που επέφερε στον κλάδο της αεροπορίας η
πανδημία του κορωνοϊού διατηρεί η SWISS, μαζί με την αδελφή
εταιρεία Edelweiss Air, ως μέλος του ομίλου Lufthansa, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Όπως αναφέρουν στελέχη της, ακόμη και την περίοδο της
αυστηρής καραντίνας τον Μάρτιο, όταν η πλειονότητα των
αεροπορικών εταιρειών είχε αναγκαστεί να καθηλώσει τα αεροσκάφη της, η SWISS συνέχισε να εκτελεί δρομολόγια από και
προς την Ελλάδα, προσφέροντας δύο πτήσεις από τη Ζυρίχη και
μία πτήση από τη Γενεύη κάθε εβδομάδα.
Τώρα η SWISS προσφέρει πλέον 24 εβδομαδιαίες πτήσεις από
και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και ακόμη 10 τουρι-

στικούς προορισμούς, σε μια προσπάθεια να επεκτείνει το πτητικό της πρόγραμμα και να εξυπηρετήσει ακόμη καλύτερα τόσο
τους επιβάτες αναψυχής, όσο και τους business ταξιδιώτες. Με
18 εβδομαδιαίες πτήσεις από και προς την Αθήνα, 6 εβδομαδιαίες πτήσεις από και προς τη Θεσσαλονίκη και 34 πτήσεις την
εβδομάδα με αναχώρηση από τη Ζυρίχη και τη Γενεύη για 10
δημοφιλείς προορισμούς, όπως οι Μύκονος, Σαντορίνη, Χανιά,
Ηράκλειο, Ρόδος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Καλαμάτα, Σάμος και
Κως.
Στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των επιβατών για ευελιξία στον σχεδιασμό
των ταξιδιών τους, η SWISS, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
αποφάσισε να αλλάξει τη δομή των ναύλων της μέχρι τα τέλη

Δεκεμβρίου, προσφέροντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να
κάνουν αλλαγή της ημερομηνίας ή/και του προορισμού, χωρίς
χρεώσεις. Ο νέος κανονισμός ισχύει παγκόσμια για όλες τις νέες
κρατήσεις εισιτηρίων σε δρομολόγια μικρών, μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων. Επιπλέον, η SWISS ανακοίνωσε πρόσφατα περιορισμούς στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση χρήσης
μάσκας στις πτήσεις της, προκειμένου να εξασφαλίσει ακόμη
καλύτερη προστασία για τους επιβάτες.
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, εξαίρεση από την υποχρέωση
χρήσης μάσκας εν πτήσει για ιατρικούς λόγους θα επιτρέπεται
μόνο σε επιβάτες που προσκομίζουν ιατρικό πιστοποιητικό, στο
ειδικό έντυπο που θα παρέχει η εταιρεία, μαζί με αρνητικό τεστ
κορωνοϊού.
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ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ, ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Συζητήθηκαν στο Thessaloniki Helexpo Forum:
Ως «μοναδική και ιστορική ευκαιρία» για την ελληνική
οικονομία και την ψηφιοποίηση του ελληνικού κράτους
χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας από το βήμα του Thessaloniki Helexpo
Forum και τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- πως «ό,τι
βάλουμε στο Ταμείο θα πρέπει να πετύχει», καθώς οι
χρόνοι είναι πολύ περιορισμένοι και οι προσαρμογές
δύσκολες. Κατά τον κ.Σκυλακάκη το προσχέδιο του
εθνικού στρατηγικού σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης
αναμένεται να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
15 Οκτωβρίου, ώστε από την 1η Ιανουαρίου του 2021,
στην καλύτερη περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση να
έχει τη δυνατότητα να καταθέσει το τελικό της πλάνο (τα
τελικά σχέδια δεν γίνονται δεκτά νωρίτερα).
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών,
το «κλειδί» του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πως δεν περιλαμβάνει μόνο επενδυτικούς πόρους, αλλά και ένα
μείγμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. «Η ουσία του
Ταμείου είναι να έχει τη μέγιστη αναπτυξιακή επίπτωση.
Θα κινητοποιεί τον μέγιστο βαθμό ιδιωτικών πόρων»
σημείωσε. Διευκρίνισε ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό
τoυ Ταμείου Ανάκαμψης είναι πως δεν δίνει τη δυνατότητα για διαρκείς αλλαγές, όπως το ΕΣΠΑ, που επιτρέπει
δυναμικές προσαρμογές.
«Η προσαρμογή», διευκρίνισε, «μπορεί να γίνει μόνο
μία φορά, στο τέλος του 2022, και στη βάση της αναθεώρησης των χρημάτων που θα εισπράξει κάθε χώρα (σ.
σ.με βάση την πορεία του ΑΕΠ θα επαναπροσδιοριστεί
το 30% των πόρων και θα ξαναμοιραστεί το 2022). Οι
αλλαγές θα είναι εξαιρετικά δύσκολες, κάτι που σημαίνει
πως ό,τι βάλουμε σε αυτό το Ταμείο θα πρέπει να πετύχει. Επίσης το τελευταίο χρονικό σημείο κατά το οποίο
θα κριθούν στόχοι και ορόσημα είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2026, συνεπώς το πολύ μεγάλο ποσό για το οποίο
μιλάμε -19 δισ. ευρώ “και κάτι” οι επιχορηγήσεις και περίπου 13 δισ. τα πολύ χαμηλότοκα δάνεια- θα πρέπει να
απορροφηθεί σε διάστημα λιγότερο των έξι ετών, μέχρι
το τελευταίο ευρώ».
Γ.Σταθάκης: Ο σχεδιασμός να είναι συμμετοχικός για να μην έχουμε τη νέα χειρότερη μορφή
κοινωνικού αποκλεισμού
Τον φόβο ότι η πράσινη μετάβαση, που πριμοδοτείται
από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορεί να αποτελέσει «τη νέα

χειρότερη μορφή κοινωνικού αποκλεισμού που έχουμε
βιώσει, αν δεν πάρουμε τα μέτρα μας για να είναι συμμετοχική και να ξεκινάει από τα κατώτερα στρώματα» εξέφρασε από την πλευρά του ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, επικεφαλής
της Επιτροπής Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο σχεδιασμός μας πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιος και συμμετοχικός» είπε, ενώ αναφερόμενος στον δεύτερο πυλώνα
του Ταμείου Ανάκαμψης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
σημείωσε ότι αυτός συνδέεται απόλυτα με βαθιές μεταρρυθμίσεις. Υποστήριξε ότι «η παρούσα κυβέρνηση είναι
η πιο αντι-μεταρρυθμιστική των τελευταίων χρόνων, σε
ό,τι αφορά κρίσιμα θέματα που άπτονται του ψηφιακού
μετασχηματισμού», όπως αυτά που συνδέονται με το
Κτηματολόγιο, τα δάση και τον χωροταξικό σχεδιασμό.
Στ. Κατρανίδης: Το 2021-2027 πρέπει να απορροφήσουμε 50 δισ. ευρώ. Μπορούμε;
Τα σημαντικά προσδοκώμενα οφέλη από το Ταμείο Ανάκαμψης επισήμανε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Στυλιανός Κατρανίδης, αναφερόμενος ωστόσο
και στα πιθανά σημαντικά προβλήματα. «Η εμπειρία μας
από τα ΕΣΠΑ δεν είναι πάρα πολύ θετική. Το 2021-2027
πρέπει ως χώρα να απορροφήσουμε συνολικά περί τα
50 δισ. ευρώ από το τρέχον και το επόμενο ΕΣΠΑ, και
από το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο οι επιχορηγήσεις -όχι τα
δάνεια- από το Ταμείο Ανάπτυξης υπολογίζονται σε 22,5
δισ. Από το τελευταίο ΕΣΠΑ, στα επτά χρόνια που έχουν
περάσει, καταφέραμε να απορροφήσουμε μόνο το 35%40% διαθέσιμων πόρων...»
Κ.Μίχαλος: Να γίνει η Αναπτυξιακή Τράπεζα
βασικό όχημα για τους πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης
Τη μετατροπή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
σε βασικό όχημα για την αξιοποίηση των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης, που θα διατεθούν στον ιδιωτικό
τομέα, πρότεινε ο πρόεδρος τη Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο
οποίος χαρακτήρισε το ύψος των κονδυλίων που λαμβάνει η χώρα ως σημαντική διαπραγματευτική επιτυχία,
αφού «με το 2,4% του πληθυσμού και το 1,2% του ΑΕΠ
της ΕΕ, λαμβάνει περίπου το 9,8% της χρηματοδοτικής
στήριξης». Πρόσθεσε ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι μονοκαλλιέργεια και ότι οι πόροι που διατίθενται από την ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιηθούν για την

αλλαγή του παραγωγικού μίγματος της χώρας. «Πρέπει
να διδαχτούμε από λάθη παρελθόντος. Οι πόροι του
Ταμείου Ανάκαμψης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν
για να σκεπάσουμε δομικά προβλήματα της ελληνικής
οικονομίας, τροφοδοτώντας την εφήμερη κατανάλωση,
αλλά να στοχεύουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό
οικονομίας μέσα από επενδύσεις σε κλάδους με υψηλή
προστιθέμενη αξία και εξωστρεφή προσανατολισμό»
υπογράμμισε.
Ι.Καλτσάς, ΕΤΕπ: Η ωρίμανση των μεγάλων
έργων αργεί, για αυτό χρειάζεται συνέχεια στη
διακυβέρνηση
Στους αργούς χρόνους ωρίμανσης των μεγάλων έργων,
της τάξης των 200 εκατ. ευρώ (με πραγματικές τιμές
του 2020), στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά
και στην ανάγκη να υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση του
κράτους, αναφέρθηκε ο επικεφαλής χρηματοδοτήσεων
σε Ελλάδα και Κύπρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Ιωάννης Καλτσάς. Όπως είπε, ομάδα
της ΕΤΕπ μελέτησε -με αφορμή το Forum- την πορεία
ωρίμανσης των έργων τα τελευταία περίπου 50 χρόνια
που η ΕΤΕπ δρα στην Ελλάδα, αρχής γενομένης από το
1961 (όταν χρηματοδοτήθηκε το πρώτο της έργο στην
Ελλάδα, η εθνική οδός Αθήνας-Κορίνθου). «Αυτό που
βρήκαμε είναι ότι, κατά μέσο όρο, δυστυχώς, χρειάζονται πέντε χρόνια (για να ωριμάσει ένα έργο και να
χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ). Αυτό σημαίνει πρακτικά
ότι στην Ελλάδα τα μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται
συνήθως προετοιμάζονται από την προηγούμενη κυβέρνηση ή από τις δύο προηγούμενες. Δυστυχώς (...)τα
μεγάλα έργα στην Ελλάδα αργούν και για αυτό πρέπει να
υπάρχει συνέχεια στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό
δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια να
υπάρχει» επισήμανε.Αναφέρθηκε δε και στη στρατηγική
των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, οι περισσότερες
από τις οποίες σκοπεύουν να βάλουν πολλά από τα έργα
του ΕΣΠΑ στο Ταμείο, καθώς αυτό είναι εμπροσθοβαρές,
με τίμημα την καθυστέρηση του ΕΣΠΑ. «Αυτή η μεταφορά έργων θα είναι η στρατηγική των περισσότερων
χωρών, ώστε να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση των δωρεάν χρημάτων» ανέφερε
ο κ Καλτσάς.
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«ΌΧΗΜΑ» Η BEYOND 4.0 ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ

- Η Ελλάδα «τρέχει» με ταχύτερο ρυθμό την εισχώρηση του 5G τόνισε ο υφυπουργός Γ.Γεωργαντάς
Ως το «όχημα» που θα βάλει τη Θεσσαλονίκη και την
Ελλάδα στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη, χαρακτήρισαν
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- τη Διεθνή Εκθεσιακή Πλατφόρμα
Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 4.0, οι
εισηγητές που συμμετείχαν στη σημερινή ενότητα του
Thessaloniki Helexpo Forum. Το Beyοnd 4.0, αποτελεί ένα
διαδραστικό διεθνές Forum της ΔΕΘ-Helexpo, με πλούσιο
πρόγραμμα συνεδρίων και keynote speakers, Β2Β και
B2G συναντήσεις, το οποίο αναβλήθηκε φέτος λόγω των
μέτρων που λαμβάνονται κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.
Μιλώντας από το βήμα του Forum, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιος Γεωργαντάς υπογράμμισε
ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες «εμπεδώνουν τις σχέσεις του
πολίτη και του επιχειρηματικού κόσμου με το κράτος» και
εξέφρασε την ικανοποίησή του ότι «πλέον υπάρχει αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».
«Πριν από μερικά χρόνια ο όρος ψηφιακός μετασχηματισμός ακουγόταν παράταιρος, τώρα ακούγεται σαν κάτι
που η Ελλάδα υποχρεούται να τρέξει και δικαιούται να
πετύχει», ανέφερε και πρόσθεσε πως «είναι η πρώτη φορά
που η Ελλάδα επιχειρεί με σοβαρό και οργανωμένο τρόπο
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και αυτή η προσπάθεια
έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση από όλους».
Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «τρέχει» με ταχύτερο ρυθμό
την εισχώρηση του δικτύου 5G έναντι άλλων χωρών και
σημείωσε ότι πρέπει να αποτελεί εθνικό στοίχημα στη
χώρα ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο τομέας της τεχνολογίας.
Αναφερόμενος στον προς ψήφιση στη Βουλή κώδικα
ψηφιακής διακυβέρνησης, τόνισε ότι πρόκειται για ένα
σημαντικό νομοθέτημα που δημιουργεί ένα ξεκάθαρο
πλαίσιο διευκολύνοντας τη νεοφυή επιχειρηματικότητα
και σημείωσε ότι για πρώτη φορά θα εμπεριέχει μητρώο

διοικητικών διαδικασιών του δημοσίου που δεν υπάρχει.
Για την ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου gov.gr, τόνισε
ότι καταγράφονται ήδη περισσότερα από έξι εκατομμύρια
επισκέψεις, εκ των οποίων το ένα εκατομμύριο αφορά σε
εκδόσεις υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων και
600.000 σε άυλες συνταγογραφήσεις.
Την ανάγκη να ασχοληθεί η κυβέρνηση με την απλούστευση των διαδικασιών και να μην ψηφιοποιηθεί η
γραφειοκρατία, υπογράμμισε ο βουλευτής και τομεάρχης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριος Κάτσης,
όπως και το ότι στην επόμενη μέρα πρέπει να διευκρινισθεί πόσα από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για
την Ελλάδα θα στραφούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
και ποια θα είναι τα χρονοδιαγράμματα, οι στόχοι και το
σχέδιο. Θα πρέπει, είπε επίσης, να υπάρξει μέριμνα ώστε
να αποκτήσουν όλοι τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται, προκειμένου να μην «μείνει κανείς πίσω», αλλά και
να δημιουργηθούν τα σωστά εργαλεία για την προστασία
των δεδομένων και τόνισε ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις
στο ανθρώπινο δυναμικό.
«Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι η αλλαγή της εφοδιαστικής αλυσίδας», επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας
Ζώνης Καινοτομίας, Κυριάκος Λουφάκης και τόνισε πως
η χώρα μας μπορεί να ωφεληθεί από αυτήν λόγω κυρίως
του ανθρώπινου δυναμικού της που δεν «εκμεταλλεύεται
καθόλου». Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο υπερβολικό
μισθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις, λέγοντας ότι τα
μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν φτάνουν, αλλά και στην
ανάγκη της απόκτησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων από το
ανθρώπινο δυναμικό, καθώς όπως σημείωσε «υπάρχουν
σοβαρές ελλείψεις σε ορισμένους τομείς».
«Πριν από πέντε χρόνια υπήρχαν λίγοι άνθρωποι που μιλούσαν για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως innovation

hub, όμως αυτό το ζούμε σήμερα», σημείωσε ο πρόεδρος
του ΣΕΚΕΕ, Παντελής Αγγελίδης, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως «αν και ακόμη καταγράφεται μικρή, ωστόσο
καταγράφεται μετακίνηση εταιριών και ανθρώπινου δυναμικού στην Θεσσαλονίκη από την Αθήνα και το εξωτερικό. Σημείωσε ότι δεν πρέπει εστιάζοντας στον ψηφιακό
μετασχηματισμό να ξεχνάμε αυτόν της παραγωγής.
Τη θέση του ότι η πανδημία του κορωνοϊού υπογράμμισε
το πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία για να προχωρήσουμε στη νέα εποχή, διατύπωσε από την πλευρά του ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), Κωνσταντίνος Καγκελίδης.
Η τεχνολογία μάς φέρνει πιο κοντά, σημείωσε από την
πλευρά του ο γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕ, Ιωάννης Σύρρος, τονίζοντας πως οι επιχειρήσεις έσπευσαν μέσα στην
πανδημία να ανταποκριθούν στις ανάγκες της περιόδου.
Νωρίτερα του ξεσπάσματος της πανδημίας του κορωνοϊού, έλαβε τα «ψηφιακά μηνύματα» η ΔΕΘ-Helexpo, καθώς είχε εδώ και καιρό δρομολογήσει τη διοργάνωση της
Beyond 4.0, τόνισε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής
της εταιρείας, Αλέξης Τσαξιρλής.
Ο κορωνοϊός εκλαϊκευσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό
και επιτάχυνε την μετάβαση, επισήμανε ο ιδρυτής της
Industry Disruptors Game Changers, Μιχάλης Στάγκος,
λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «αν θέλουμε να κάνουμε τη
Θεσσαλονίκη hub καινοτομίας, η Beyond 4.0 είναι το
όχημα».
Τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η
Beyond 4.0 υπογράμμισε από την πλευρά του και ο διευθύνων σύμβουλος της BeBest, Ευάγγελος Χαραλάμπους,
λέγοντας «αυτό έλειπε, μια μεγάλη διοργάνωση που θα
βάλει τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα στον τεχνολογικό
χάρτη».

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου και Ηλεκτροκίνησης, IAA 2021, στο Μόναχο
Επιχειρηματική αποστολή σχεδιάζει για το 2021 το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου και Ηλεκτροκίνησης, IAA
2021, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Το Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου και Ηλεκτροκίνησης θα
διεξαχθεί στις 07. - 12.09.2021, στο Μόναχο, από τον
Σύνδεσμο Αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας (VDA)
και τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, τον οποίο
στην Ελλάδα και την Κύπρο αντιπροσωπεύει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.

Σκοπός της επιχειρηματικής αποστολής είναι η διάνοιξη
νέων δρόμων εξωστρέφειας για ελληνικές και κυπριακές
επιχειρήσεις, μέσω Διεθνών Εκθέσεων Γερμανικών Εκθεσιακών Οργανισμών, όπως η ΙΑΑ, μια κορυφαία πλατφόρμα για το μέλλον της αυτοκίνησης, που μετά από 70
χρόνια διεξαγωγής της στη Φρανκφούρτη, μεταφέρεται
στο Μόναχο, ενώ εξελίσσεται συνεχώς, εντάσσοντας στο
πρόγραμμα του 2021, μεταξύ άλλων, ένα motor show
μέσω mobility πλατφόρμας.
Στο μεταξύ, εκτός από την επίδειξη εντυπωσιακών αυτο-

κινήτων, e-bikes, e-scooters και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στις εγκαταστάσεις της ΙΑΑ 2021, θα παρουσιαστεί
το μοντέλο μιας «smart city», η λειτουργία της οποίας θα
βασίζεται στην «έξυπνη» κυκλοφορία των οχημάτων και
στην εφαρμογή καινοτόμων προτάσεων συνδυασμένων
μεταφορών, που θα στοχεύουν στη βιωσιμότητα και θα
είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη.

13

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ STARTUP ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ
«Το ελληνικό οικοσύστημα της καινοτόμου επιχειρηματικότητας προκαλεί όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον
στη διεθνή επενδυτική αγορά» όπως σημειώνεται σε
άρθρο που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με τίτλο: «Μια σημαντική εξαγορά στο Ελληνικό Startup οικοσύστημα
και η συμβολή του ΕΠΑνΕΚ», σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων
του, υπογραμμίζεται στο άρθρο, θα συμβάλουν ώστε
να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε κι άλλα ευχάριστα νέα
από το οικοσύστημα της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
Στοιχεία
Στο άρθρο αναφέρεται ακόμη ότι, σύμφωνα με τα
τελευταία επίσημα στοιχεία, έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, έχουν διατεθεί πάνω από 96 εκατομμύρια
ευρώ σε 89 επιχειρήσεις και στα τρία παράθυρα του
EquiFund: καινοτομίας, νεοφυών επιχειρήσεων και
ανάπτυξης.
Τα διαθέσιμα κεφάλαια του EquiFund είναι συνολικά
448 εκ. ευρώ και η σύνθεση των κεφαλαίων έχει ως
εξής: 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από εθνικούς και
ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), 60 εκατ. ευρώ
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European
Investment Fund/EIF) και 31 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).
Εκτός από τους δημόσιους πόρους, ο τρόπος λειτουργίας του EquiFund εξασφαλίζει τη μόχλευση και σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων καθώς περισσότεροι από
150 ιδιώτες επενδυτές έχουν συνδράμει και αυτοί με
πόρους ύψους περίπου 157 εκ ευρώ.
Το άρθρο
Αναλυτικά το άρθρο αναφέρει τα εξής:
Στις 27 Αυγούστου 2020 ανακοινώθηκε η μεγαλύτερη
εξαγορά που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε ελληνική
startup. Συγκεκριμένα η εταιρία Instashop του Γιάννη
Τσιώρη και της Ιωάννας Αγγελιδάκη εξαγοράσθηκε
από την Γερμανική Delivery Hero για το ποσό των 360

εκ. δολαρίων.
H Instashop λειτουργεί στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (Middle East & North
Africa - ΜΕΝΑ) μέσω μίας εφαρμογής (App) και σε
συνεργασία με ένα ιδιαίτερα διευρυμένο δίκτυο λιανοπωλητών, εξασφαλίζει στον πελάτη την παράδοση
προϊόντων παντοπωλείου με ταχύτητα στο σπίτι του.
Αν και η εταιρεία δραστηριοποιείται στις χώρες ΜΕΝΑ,
το τεχνολογικό της «Hub» εδρεύει στην Θεσσαλονίκη,
απασχολώντας 19 στελέχη.
Η επιχείρηση είχε αρχικά χρηματοδοτηθεί από το
fund «Venture Friends» και από το Jabbar Internet
Group, ένα επενδυτικό σχήμα της περιοχής της ΜΕΝΑ.
Η Venture Friends συμμετείχε και στο δεύτερο γύρο
χρηματοδότησης του Instashop, με την συμβολή πόρων από το EquiFund (Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ) το οποίο λειτουργεί με κεφάλαια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ
2014-2020).
Η Instashop αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα και σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέστη κερδοφόρα και ηγέτης
του κλάδου στην περιοχή, ενώ η θέση της ενισχύθηκε
ακόμη περισσότερο με την συγκυρία της πανδημικής
κρίσης COVID-19 καθώς η ζήτηση για διανομή κατ
οίκον τροφίμων και υγειονομικών εφοδίων, εκτινάχθηκε.
Η ραγδαία ανάπτυξη της Ιnstashop ήταν αναμενόμενο
να προκαλέσει την προσοχή του Γερμανικού κολοσσού
στον τομέα της διανομής, Delivery Hero, οδηγώντας
την στην πραγματοποίηση της ιστορικής αυτής εξαγοράς για τα ελληνικά δεδομένα.
Με την σημαντική αυτή επένδυση από μια εταιρεία
παγκόσμιο ηγέτη, αναμένεται να αυξηθούν εντυπωσιακά τα μεγέθη και οι δυνατότητες της Ιnstashop με
προφανή οφέλη και για την ελληνική αγορά, καθώς οι
ιδρυτές είναι Έλληνες και το τεχνολογικό της Hub βρίσκεται στην χώρα μας.
Η συγκεκριμένη εξαγορά, αποτελεί τη μεγαλύτερη
σε μια ακολουθία άλλων αντιστοίχων εξαγορών
που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα
στη χώρα μας, κάτι που υποδηλώνει ότι το ελληνικό
οικοσύστημα της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

προκαλεί όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη διεθνή επενδυτική αγορά. Οι ευνοϊκές προοπτικές που
σταδιακά διαμορφώνονται στην ελληνική καινοτόμο
επιχειρηματικότητα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις
για την εμπλοκή όλο και περισσότερων ταλαντούχων
επιχειρηματιών, ανακόπτοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο
το brain drain, συγκροτώντας στέρεες αναπτυξιακές
βάσεις για την οικονομία της χώρας.
Αναμφίβολα, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων
που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, διαδραμάτισε ο σχεδιασμός και η λειτουργία του EquiFund. Η
διάθεση των σημαντικών κεφαλαίων του EquiFund
μέσω των επενδυτικών Funds, τα οποία λειτουργούν
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, έδωσαν πρωτοφανή
πρόσβαση σε χρηματοδότηση στις ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις, προσφέροντας τους με αυτό το τρόπο
την δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω τα επιχειρηματικά τους πλάνα, βελτιώνοντας έτσι τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα
στοιχεία, έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, έχουν διατεθεί πάνω από 96 εκατομμύρια ευρώ σε 89 επιχειρήσεις
και στα τρία παράθυρα του EquiFund: καινοτομίας,
νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξης!
Τα διαθέσιμα κεφάλαια του EquiFund είναι συνολικά
448 εκ. ευρώ και η σύνθεση των κεφαλαίων έχει ως
εξής: 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από εθνικούς και
ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), 60 εκατ. ευρώ
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European
Investment Fund/EIF) και 31 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Εκτός
από τους δημόσιους πόρους, ο τρόπος λειτουργίας του
EquiFund εξασφαλίζει τη μόχλευση και σημαντικών
ιδιωτικών κεφαλαίων καθώς περισσότεροι από 150
ιδιώτες επενδυτές έχουν συνδράμει και αυτοί με πόρους ύψους περίπου 157 εκ ευρώ.
Η πεποίθηση μας είναι ότι η στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ
και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων του, θα συμβάλουν ώστε να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε κι άλλα
ευχάριστα νέα από το οικοσύστημα της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ» ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Το πρόγραμμα «Γέφυρα» το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε
όσους έχουν δάνεια με υποθήκη πρώτης κατοικίας και πλήττονται από την πανδημία, να λάβουν επιδότηση της μηνιαίας
δόσης που φτάνει ακόμα και το 90%, βρέθηκε στο επίκεντρο
διαδικτυακού σεμιναρίου που διοργάνωσε χθες το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος.
Σε παρέμβασή του, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο πρόεδρος του
ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας τόνισε ότι η οικονομία περνάει μια
πρωτοφανή κρίση, ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση και το υπ.
Οικονομικών δείχνει να αντιμετωπίζει την ύφεση με μεθοδικότητα και εξαιρετική ψυχραιμία. «Με στοχευμένες δράσεις και
προγράμματα, προσπαθεί να δώσει ενέσεις ρευστότητας στους
πολίτες και στις επιχειρήσεις. Δυστυχώς η υγειονομική κρίση μας
βρήκε με ένα συνολικό ιδιωτικό χρέος που αγγίζει τα 235 δισ.
ευρώ προς όλους, ασφαλιστικά ταμεία, φορολογικές Αρχές και
τραπεζικό σύστημα και είναι πολύ πιθανό αυτό να αυξηθεί λόγω
της κρίσης» τόνισε ο κ. Κόλλιας.
Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Γέφυρα», επεσήμανε ότι αυτό
είναι προς την σωστή κατεύθυνση καθώς «προσπαθεί να ανακουφίσει τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις» και εκτίμησε
ότι η επιτυχία αυτού του νέου προγράμματος είναι προδιαγεγραμμένη. «Σύμφωνα με τις δικές μας προβλέψεις μπορεί να
έχουμε έως και 200.000 αιτήσεις μέχρι τη λήξη του προγράμματος» υπογράμμισε.
Μιλώντας στο διαδικτυακό σεμινάριο ο κ. Κόλλιας εξέφρασε την
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα «Γέφυρα» είναι αρκετά διευρυμένο, καθώς περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα,

εργαζόμενους και ανέργους,και πρόσθεσε: «Επιτέλους επιβραβεύονται μέσω ενός προγράμματος και μάλιστα σε ποσοστό
που φτάνει και στο 90%,οι συνεπείς δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα δάνεια οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία, ενώ
παράλληλα καθιερώνεται αμοιβή που αφορά μέλη και λογιστές,
φοροτεχνικούς, ύψους 250 ευρώ ανά χρηματοδοτικό φορέα το
οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα έχει στόχο να βοηθήσει τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους συνεπείς, σε αυτή
στη δύσκολη συγκυρία».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα «Γέφυρα». Όπως είπε, το συγκεκριμένο
πρόγραμμα επιβραβεύει τη συνέπεια για πρώτη φορά και δίνει
ουσιαστική επιδότηση, όχι μόνο στους κόκκινους δανειολήπτες,
αλλά και στους πράσινους δανειολήπτες, δηλαδή αυτούς που
ήταν συνεπείς μέσα στην κρίση του κορωνοϊού, αρκεί να έχουν
πληγεί από την πανδημία. Ταυτόχρονα, όπως είπε, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του κώδικα διευθέτησης οφειλών και
παροχής δεύτερης ευκαιρίας. «Πρόκειται για ένα συνεκτικό, καινοτόμο και μεταρρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο, για την αντιμετώπιση με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, ευελιξία και κοινωνική
δικαιοσύνη του προβλήματος του υψηλού συσσωρευμένου
ιδιωτικού χρέους. Αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα με τη
μέγιστη δυνατή οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική
δικαιοσύνη» είπε ο κ. Σταϊκούρας και συνέχισε: «Είμαστε εδώ να
ακούσουμε προβληματισμούς, για να βελτιώσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Τα βασικά σημεία του προγράμματος ανέπτυξε στο διαδικτυακό
σεμινάριο ο Φώτης Κουρμούσης, ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα, επεσήμανε ότι πάνω από 73.000 αιτήσεις έχουν ήδη
υποβληθεί, ενώ η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει
στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο κ. Κουρμούσης χαρακτήρισε «μεγάλη
ευκαιρία» το συγκεκριμένο πρόγραμμα και κάλεσε όλους τους
ενδιαφερόμενους να το αξιοποιήσουν.
Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, γενικός γραμματέας Οικονομικής
Πολιτικής, σε σύντομη παρέμβασή του υπογράμμισε ότι η
κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που έχει το
πιστωτικό προφίλ του Έλληνα επιχειρηματία μετά από μια δύσκολη δεκαετία πριν την κρίση του κορωνοϊού, επιστράτευσε
από την πρώτη στιγμή ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, αυτό της
επιστρεπτέας προκαταβολής. Πλέον, το συγκεκριμένο εργαλείο
απολαμβάνει σημαντικής αποδοχής από τον επιχειρηματικό
κόσμο και εξελίσσεται σε ένα από τα βασικά εργαλεία, τα οποία
έχουν καταφέρει να στηρίξουν τις επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Όπως είπε, στον πρώτο κύκλο, περίπου 600
εκατ. διοχετεύθηκαν σε περίπου 52.490 επιχειρήσεις, στον δεύτερο 1,26 δισ. ευρώ διοχετεύτηκαν σε περίπου 89.700 επιχειρήσεις και πριν λίγες μέρες ξεκίνησε ο τρίτος κύκλος, περισσότερο
διευρυμένος σε πόρους και δικαιούχους. Πλέον 1,5 δισ. ευρώ
είναι διαθέσιμα προς τις επιχειρήσεις, ενώ διευρύνεται περαιτέρω ο κύκλος των δικαιούχων.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Για τις 28 Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε η εκδήλωση «Ελληνογερμανική συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης» του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
(ΣΕΒ) , που αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 6 του μηνός, στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.
Η εκδήλωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ, θα πραγματοποιηθεί στις
14:30 και θα προβληθεί μέσω Live Streaming στα κανάλια (social
media και ιστοσελίδες) του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και
του ΣΕΒ. Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός του ομοσπονδιακού υπουργείου Παιδείας και Έρευνας
της Γερμανίας (BMBF) Thomas Rachel, ο οποίος θα απευθυνθεί
στους συμμετέχοντες στη διοργάνωση με ψηφιακό μήνυμα και
ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Δια Βίου Μάθησης, του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Δρ. Γεώργιος Βούτσινος. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο
γενικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ.
Αθανάσιος Κελέμης και ο γενικός διευθυντής του ΣΕΒ, Αλέξανδρος
Χατζόπουλος.
Στόχος της εκδήλωσης είναι να πραγματοποιηθεί ένας ζωντανός-ανοικτός διάλογος για το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις δύο χώρες αλλά και να αναζητηθούν
τα περιθώρια που υπάρχουν για περαιτέρω βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης, το οποίο εφαρμόζει σήμερα η Ελλάδα. Ένα
μεγάλο μέρος της συζήτησης θα επικεντρωθεί στο πώς η Ελλάδα

και η Γερμανία θα μπορέσουν να αναβαθμίσουν τη συνεργασία
τους στην επαγγελματική εκπαίδευση και να εμπλουτίσουν το πεδίο ανταλλαγής ιδεών και τεχνογνωσίας.
Παράλληλα, εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων, θα αναφερθούν στον τρόπο με τον οποίο η αγορά προσεγγίζει το ζήτημα
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, θα αναλύσουν τα προβλήματα
αλλά και τα οφέλη που αποκομίζουν όσες επιχειρήσεις επενδύουν
στον τομέα, ενώ θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές από τη
συνεργασία τους με κρατικούς φορείς, ειδικότερα στον τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης των νέων.
Στο πάνελ με τίτλο «Best Practices: η σύνδεση της αγοράς εργασίας
με την εκπαίδευση» θα συμμετέχουν ο Δρ. Σπύρος Πρωτοψάλτης,
διοικητής και πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ο Αθανάσιος Συριανός διευθύνων σύμβουλος της
ΕΖΑ (Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης), η Νικολέττα Κολομπούρδα,
μέλος της διοίκησης και διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της
Lidl Ελλάς και ο Ανδριανός Μιχάλαρος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιά.
Υπενθυμίζεται ότι οι βάσεις του ελληνογερμανικού διαλόγου στον
τομέα της εκπαίδευσης, έχουν τεθεί από το 2013, έχοντας ως στόχο
την ένταση των μεταρρυθμίσεων και απώτερο σκοπό τη μείωση
του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων, μέσω της εφαρμογής
συστημάτων που προσφέρουν τη δυνατότητα της παράλληλης
θεωρητικής και ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, ώστε όσοι νέοι

συμμετέχουν σε ανάλογα προγράμματα, να αποκτούν την πρώτη
τους εργασιακή εμπειρία, όπως και το πρώτο τους εισόδημα.
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
υλοποιεί πρότυπα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης,
βασισμένα στο μοντέλο της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης,
που λειτουργεί με επιτυχία εδώ και χρόνια στη Γερμανία - προγράμματα τα οποία προσαρμόστηκαν στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς.
Στο μεταξύ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του επιμελητηρίου, ο ΣΕΒ, ως ηγετικός φορέας εκπροσώπησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στο
πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διαμορφώνοντας και καταθέτοντας στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου,
θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής για την αναβάθμιση και
την απαιτούμενη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες των
επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, και ιδιαίτερα σε σχέση με
τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής μεταποίησης, και τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων στην αγορά εργασίας.
Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη συμμετοχή στην
εκδήλωση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με το
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΗΠΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΒΡΗΚΑΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ένα αέριο που στη Γη παράγεται από μικρόβια σε αναερόβια περιβάλλοντα
Μια ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε στην Αφροδίτη
μια πιθανή ένδειξη ζωής εκτός της Γης: στα πυκνά
όξινα νέφη που καλύπτουν τον αφιλόξενο γείτονα του
πλανήτη μας εντοπίστηκε ένα αέριο, η φωσφίνη, που
υποδηλώνει ότι ενδέχεται να «κατοικείται» από μικρόβια, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Οι επιστήμονες δεν ανακάλυψαν πραγματικές μορφές
ζωής. Σημείωσαν όμως ότι στη Γη η φωσφίνη παράγεται από βακτήρια τα οποία ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα που στερούνται οξυγόνου. Η διεθνής ομάδα εντόπισε για πρώτη φορά τη φωσφίνη χρησιμοποιώντας
το τηλεσκόπιο Τζέιμς Κλαρκ Μάξγουελ της Χαβάης και
επιβεβαίωσε την ανακάλυψη χρησιμοποιώντας το ραδιοτηλεσκόπιο Ατακάμα στη Χιλή.
«Ξαφνιάστηκα πολύ – έμεινα άναυδη», είπε η αστρονόμος Τζέιν Γκριβς του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ,
στην Ουαλία, η βασική συγγραφέας της μελέτης που
δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature
Astronomy.
Η ύπαρξη εξωγήινης ζωής είναι εδώ και πολύ καιρό
ένα από τα βασικά θέματα για τους επιστήμονες που
χρησιμοποιούν ρομποτικά διαστημικά σκάφη και τηλεσκόπια στην αναζήτηση «βιοϋπογραφών» (έμμεσα
σημάδια ζωής) σε άλλους πλανήτες και φεγγάρια στο
ηλιακό μας σύστημα και πέρα από αυτό.
«Με όσα γνωρίζουμε σήμερα για την Αφροδίτη, η πιο
εύλογη εξήγηση για την ύπαρξη φωσφίνης είναι, όσο
εξωπραγματικό και αν ακούγεται, η ύπαρξη ζωής»
στον πλανήτη, δήλωσε η μοριακή αστροφυσικός του
MIT Κλάρα Σόουσα-Σίλβα.
«Πρέπει να τονίσω ότι η ζωή, ως εξήγηση για την
ανακάλυψή μας, πρέπει να είναι όπως πάντα η έσχατη
εξήγηση. Αυτό είναι σημαντικό γιατί, εάν πρόκειται για
φωσφίνη και αν πρόκειται για ζωή, σημαίνει ότι δεν είμαστε μόνοι. Σημαίνει επίσης ότι η ίδια η ζωή πρέπει να
είναι κάτι πολύ συνηθισμένο και πρέπει να υπάρχουν
πολλοί άλλοι κατοικημένοι πλανήτες στον γαλαξία
μας», πρόσθεσε.
Η φωσφίνη είναι μια ανόργανη χημική ένωση φώσφορου και υδρογόνου, υψηλής τοξικότητας για τον
άνθρωπο.
Τα τηλεσκόπια, όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη
συγκεκριμένη έρευνα, βοηθούν τους επιστήμονες να
μελετήσουν τη χημική σύσταση και άλλα χαρακτηρι-

στικά των ουράνιων σωμάτων.
Για την ύπαρξη φωσφίνης στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης οι η Γκρέβις και οι συνάδελφοί της εξέτασαν την
πιθανότητα να προήλθε από άλλες, μη βιολογικές πηγές, όπως από ηφαίστεια, μετεωρίτες, κεραυνούς και
άλλα χημικές αντιδράσεις. Καμία εξήγηση όμως δεν
φαινόταν λογική. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ζωής ή να βρεθεί μια εναλλακτική εξήγηση.
Η Αφροδίτη είναι ο κοντινότερος γείτονας της Γης. Έχει
παρόμοια δομή αλλά είναι ελαφρώς μικρότερη από τη
Γη. Καλύπτεται από μια πυκνή, τοξική ατμόσφαιρα που
παγιδεύει τη θερμότητα. Για τον λόγο αυτό η θερμοκρασία στην επιφάνειά της φτάνει τους 471 βαθμούς
Κελσίου, είναι δηλαδή τόσο υψηλή που λιώνει ο μόλυβδος.
«Μπορώ μόνο να εικάσω τι είδους ζωής μπορεί να
επιβιώσει στην Αφροδίτη, αν πραγματικά υπάρχει ζωή
εκεί. Καμία μορφή ζωής δεν θα επιβίωνε στην επιφάνειά της, επειδή είναι εντελώς αφιλόξενη ακόμη και
για βιοχημείες εντελώς διαφορετικές από τη δική μας.
Όμως πριν από πολύ καιρό, η Αφροδίτη ίσως να είχε
ζωή στην επιφάνειά της, προτού κάποιο φαινόμενο
του θερμοκηπίου να αφήσει το μεγαλύτερο μέρος του
πλανήτη μη κατοικήσιμο», είπε η Σόουσα-Σίλβα.
Ορισμένοι επιστήμονες υποψιάζονταν ότι τα νέφη στην
ανώτερη ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, όπου η θερμοκρασία είναι ήπια (περίπου 30 βαθμοί Κελσίου) μπορεί
να περιέχουν μικρόβια που αντέχουν στο ακραίο, όξινο
περιβάλλον. Το βασικό συστατικό των νεφώσεων αυτών είναι, σε ποσοστό 90%, το θειικό οξύ. Τα μικρόβια
της Γης δεν θα άντεχαν σε τέτοια οξύτητα.
«Αν πρόκειται για μικροοργανισμούς, τότε θα έπρεπε
να έχουν πρόσβαση στο ηλιακό φως και σε νερό και
ίσως να ζουν σε υγρά σταγονίδια ώστε να μην αφυδατώνονται, όμως θα χρειάζονταν κάποιον άγνωστο
μηχανισμό για να προστατευθούν από τη διάβρωση
των οξέων», εξήγησε η Γκρέιβς.
Στη Γη, οι μικροοργανισμοί σε αναερόβια περιβάλλοντα (οικοσυστήματα που δεν βασίζονται στο οξυγόνο)
παράγουν φωσφίνη. Τέτοια περιβάλλοντα είναι οι
μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, τα έλη, οι ορυζώνες,
οι βάλτοι καθώς και τα απόβλητα και η εντερική οδός
πολλών ζώων.

Για την παραγωγή φωσφίνης, τα γήινα βακτήρια λαμβάνουν φώσφορο από ορυκτά ή βιολογικά υλικά και
του προσθέτουν υδρογόνο.
«Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να εξηγήσουμε αυτήν την ανακάλυψη χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουμε σε μια βιολογική διαδικασία. Με τις γνώσεις
που έχουμε σήμερα για τη φωσφίνη, την Αφροδίτη και
τη γεωχημεία, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την παρουσία φωσφίνης στα νέφη της Αφροδίτης. Αυτό δεν
σημαίνει ότι υπάρχει ζωή. Σημαίνει μόνο ότι με κάποια
εξωτική διαδικασία παράγεται φωσφίνη και ότι πρέπει
να ξαναδούμε όσα γνωρίζουμε για την Αφροδίτη», τόνισε η Κλάρα Σόουσα-Σίλβα.
Το περιβάλλον της Αφροδίτης είναι ταυτόχρονο
«εχθρικό» για τη φωσφίνη. Η επιφάνεια και η ατμόσφαιρά της περιλαμβάνουν οξυγονούχες ενώσεις που
θα αντιδρούσαν πολύ γρήγορα με τη φωσφίνη και θα
την κατέστρεφαν. «Κάτι πρέπει να δημιουργεί τη φωσφίνη στην Αφροδίτη, εξίσου γρήγορα με τον ρυθμό
που καταστρέφεται», σχολίασε η Ανίτα Ρίτσαρντς,
αστροφυσικός που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο
του Μάντσεστερ.
Στο παρελθόν, ρομποτικά σκάφη έχουν επισκεφθεί την
Αφροδίτη αλλά τώρα ίσως χρειάζεται να οργανωθεί
μια νέα αποστολή για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη
ζωής.
«Ευτυχώς, η Αφροδίτη είναι ακριβώς δίπλα μας. Μπορούμε, κυριολεκτικά, να πεταχτούμε μέχρι εκεί και να
το ελέγξουμε», είπε η Σόουσα-Σίλβα.
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ΚΛΑΟΥΣ ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ: Η 7ΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΘΕΤΙΚΑ
Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
Στην προαναγγελία ότι η 7η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους θεσμούς έκλεισε θετικά, προχώρησε ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ μετά τη συνάντησή του
με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, προϊδέασε
όμως ταυτόχρονα και ότι το 2021 πρέπει να αρχίσουν τα «μαζέματα» των δημοσιονομικών υπερβάσεων, όπως μεταδίδει
το ΑΠΕ.
Παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τριπλή πρόκληση

στο μεταναστευτικό (ειδικά μετά τη φωτιά στη Μόρια, όπως
τόνισε), στο υγειονομικό λόγω Covid, και το γεωπολιτικό
πεδίο (ελληνοτουρκικά). Για τους τρεις αυτούς λόγους, δικαιολόγησε το γεγονός ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιστρέψει σε πρωτογενές έλλειμμα, αντί για πλεόνασμα. Τόνισε,
όμως, με νόημα ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουν και
πάλι οι προσπάθειες για συνετή δημοσιονομική πολιτική.
Παράλληλα, χαιρέτισε τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο

πρωθυπουργός (μείωση εισφοράς αλληλεγγύης κ.λπ.), τονίζοντας πως κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς και
ότι η κυβέρνηση έκλεισε όλες τις εκκρεμότητες για τις δράσεις
στην επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, το πτωχευτικό δίκαιο
και την ψηφιακή διακυβέρνηση.
Από την άλλη πλευρά, όμως, εντόπισε καθυστερήσεις στην
έκδοση των εκκρεμών συντάξεων, εκφράζοντας την ανησυχία του ότι δεν θα έχουν μηδενιστεί ούτε στα μέσα του 2021.

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: «ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2021
Και θα γίνει η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων με την υλοποίηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου».
Συνάντηση με Ρέγκλινγκ
Με την επισήμανση ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη και ενδιαφέρουσα περιοχή του πλανήτη, σε
ένα - στενότερο και ευρύτερο - εξωτερικό περιβάλλον με αβεβαιότητες, εντάσεις και δυνητικούς κινδύνους, που αφορούν
βεβαίως, ολόκληρη την Ευρώπη», ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, αναφέρθηκε παράλληλα
στα επόμενα βήματα της κυβέρνησης και ζήτησε την επίδειξη ισχυρής, έμπρακτης και αταλάντευτης αλληλεγγύης των
θεσμών και των εταίρων στα ζητήματα αυτά, που έχουν και
έντονη ευρωπαϊκή διάσταση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση εργάζεται για τη
θωράκιση της άμυνας της χώρας, καθώς και για τη διαχείριση
επιτυχώς της υγειονομικής κρίσης, των μετακινήσεων πληθυσμών, των γεωπολιτικών αναταράξεων, και την επιστροφή
των οικονομιών στα προ κρίσης επίπεδα το ταχύτερο δυνατόν. Παράλληλα, είπε πως θα αξιοποιηθεί με σύνεση η δημοσιονομική ευελιξία που θα υπάρξει και για το 2021 και θα γίνει
η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων,
με την υλοποίηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου της χώρας. Το οποίο, όπως ανέφερε, θα αποτελέσει το εφαλτήριο για
τον αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας προς ένα
νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, ώστε να επιτευχθεί υψηλή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.
Ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι η ελληνική οικονομία συρρικνώνεται, όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες λόγω
της πανδημίας, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν

στην έξοδο από μία 10ετή διαδρομή σε δύσκολο τούνελ,
επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές. Και ανέφερε τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, το α’ εξάμηνο
του έτους, η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 7,9%,
όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος συρρίκνωσης στην ευρωζώνη
ήταν 9%, και ειδικότερα στην Πορτογαλία 9,3%, στην Ιταλία
11,7%, στη Γαλλία 12,3% και στην Ισπανία 13,1%. Και αυτό,
κατά τον υπουργό, ήταν αποτέλεσμα της έγκαιρης λήψης από
την κυβέρνηση ενός συνεκτικού πλέγματος στοχευμένων μέτρων και παρεμβάσεων, αξιοποιώντας την υφιστάμενη δημοσιονομική ευελιξία. Κάτι, πρόσθεσε, που αναγνωρίστηκε και
στο Eurogroup του περασμένου Ιουνίου, όταν έγινε αναφορά
«στην ταχεία και αποφασιστική αντίδραση της κυβέρνησης
για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών
συνεπειών της».
Ο κ. Σταϊκούρας έκανε εκτεταμένη αναφορά «στα δημοσιονομικά και μη μέτρα που υλοποιήσαμε, για να προστατεύσουμε
την ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια υγεία, και να στηρίξουμε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε φάση της παρούσας
δοκιμασίας. Μέτρα που η συνολική τους αξία αναμένεται να
φτάσει ή και να υπερβεί τα 24 δισ. ευρώ. Και στα οποία περιλαμβάνονται όσα ανακοίνωσε προχθές ο πρωθυπουργός, για
να προστατευθεί η απασχόληση, να ενισχυθεί η παραγωγική
δραστηριότητα και να στηριχθεί το εισόδημα των πιο αδύναμων».
Όπως επεσήμανε, διατηρούνται παράλληλα πάντα εφεδρείες,

για ένα μέλλον που παραμένει αβέβαιο και ρευστό, ενώ όλα
τα μέτρα χρηματοδοτούνται μέσα από τη συνετή και νοικοκυρεμένη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας, τα
οποία ανέρχονται σήμερα σε 37,8 δισ. ευρώ, και αναμένεται
να τονωθούν περαιτέρω με την αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών εργαλείων.
Ο κ. Σταϊκούρας, απαρίθμησε επίσης τις διαρθρωτικές αλλαγές που υλοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, λέγοντας ότι
ενδεικτικά τους τελευταίους 6 μήνες έγιναν τα εξής:
*Ψηφίστηκε, και υλοποιείται με επιτυχία, πρόγραμμα στήριξης δανειοληπτών που επλήγησαν από την κρίση του κορoνοϊού.
*Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση ενός ολιστικού, κοινωνικά
ευαίσθητου και εθνικά αναπτυξιακού πλαισίου αντιμετώπισης
του υψηλού ιδιωτικού χρέους, παρέχοντας μια πραγματική
«δεύτερη ευκαιρία» σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
*Αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για
την εταιρική διακυβέρνηση και την κεφαλαιαγορά.
*Θεσπίστηκε το πλαίσιο των μικροχρηματοδοτήσεων.
*Προωθήθηκε το πρόγραμμα αξιοποίησης της δημόσιας
περιουσίας, όπου αυτό ήταν εφικτό, όπως είναι το έργο στο
Ελληνικό, η Μαρίνα Αλίμου και η αξιοποίηση περιφερειακών
λιμένων.
*Δρομολογήθηκαν σχέδια ενίσχυσης της βιωσιμότητας εταιρειών, όπως είναι η ΕΛΒΟ, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ΕΑΒ
και η ΛΑΡΚΟ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΖΑΒΒΟΥ - ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ESM ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Για τις μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα
Την υποστήριξη του ESM στις προσπάθειες της Ελλάδας για τις
μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα εξέφρασε -σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), κ. Κλάους Ρέγκλινγκ, σε
συνανάντηση που είχε με τον υφυπουργό Οικονομικών Γ.
Ζαββό, ενώ χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης.
Οι δύο άνδρες συζήτησαν ζητήματα του τραπεζικού συστή-

ματος και πιο συγκεκριμένα την πρόοδο που έχει συντελεστεί
στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω του
προγράμματος «Ηρακλής».
Συζητήθηκαν ακόμη οι προοπτικές που αναδεικνύονται από
την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τον
ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν σχετικά οι ελληνικές
τράπεζες, ιδιαίτερα μέσω της μετάβασης στην πράσινη και την
ψηφιακή οικονομία.

Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη ολοκλήρωσης της Τραπεζικής
Ένωσης και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών. Ο κ.
Ζαββός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τη συμβολή
του ESM στην ενίσχυση της Ευρωζώνης.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
«Η Ελληνική Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού, έδρασε γρήγορα και
αποφασιστικά, με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων
της κρίσης, ξεκίνησε χθες την ομιλία του στη Βουλή –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Οικονομικών. Και συνέχισε:
Ειδικότερα, στο πεδίο της οικονομίας, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδίασε και υλοποιεί ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό,
ολοκληρωμένο και δυναμικό σχέδιο, το οποίο εξελίσσεται
ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες που δημιουργεί η
κρίση, σε κάθε φάση της.
Και είναι γεγονός ότι αν η Κυβέρνηση δεν επεδείκνυε γρήγορα αντανακλαστικά και αξιοσημείωτη μεθοδικότητα,
όπως έχει αναγνωριστεί διεθνώς, οι επιπτώσεις αυτής της
έκτακτης κατάστασης θα ήταν δυσμενέστερες, τόσο για
την κοινωνία όσο και για την οικονομία.
Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ελήφθησαν μέτρα και
ενεργοποιήθηκαν εργαλεία, με στόχο την ενδυνάμωση
του συστήματος δημόσιας υγείας, τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής.
Η συνολική αξία αυτών των 61 πλέον μέτρων και εργαλείων, σε πλήρη έκταση, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί ή και
θα υπερβεί τα 24 δισ. ευρώ.
Και στα οποία περιλαμβάνονται όσα ανακοίνωσε προχθές
ο Πρωθυπουργός, για να προστατευθεί η απασχόληση, να
ενισχυθεί η παραγωγική δραστηριότητα και να στηριχθεί
το εισόδημα των πιο αδύναμων.
Διατηρώντας όμως πάντα, εφεδρείες, για ένα μέλλον που
παραμένει αβέβαιο και ρευστό.
Κάποια από αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται και στο υπό
συζήτηση Σχέδιο Νόμου, καθώς και σε τροπολογίες αυτού.
Συγκεκριμένα:
Επεκτείνεται το μέτρο της υποχρεωτικής μείωσης μισθώματος σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, κατά
40% για τον μήνα Σεπτέμβριο.
Διαμορφώνεται πλαίσιο προαιρετικής μείωσης μισθώματος, κατά τουλάχιστον 30%, αρχής γενομένης από τον
Σεπτέμβριο, με την προϋπόθεση συμφωνίας μεταξύ του
εκμισθωτή και του μισθωτή.
Επεκτείνεται το μέτρο στήριξης των εκμισθωτών που δεν
εισέπραξαν μισθώματα, προκειμένου να περιλαμβάνουν,

εκτός από την κατ’ επιταγή νόμου μείωση, και προαιρετική μείωση μισθώματος.
Επεκτείνεται η χρονική διάρκεια και διευρύνεται το πεδίο
εφαρμογής του Μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, προκειμένου
να ενταχθούν περισσότεροι εργαζόμενοι στο μέτρο.
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου, η Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου, με την οποία προβλέπεται η χορήγηση
έκτακτης εφάπαξ, αφορολόγητης και ακατάσχετης ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, στους πληγέντες από τη
φυσική καταστροφή στην Εύβοια.
Και όλα αυτά χρηματοδοτούνται μέσα από την συνετή και
νοικοκυρεμένη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της
χώρας, ύψους, σήμερα, 38,7 δισ. ευρώ.
Ταμειακά διαθέσιμα που έχουν ενισχυθεί σημαντικά τον
τελευταίο χρόνο, μέσα από 6 επιτυχημένες εκδόσεις χρέους, συνολικού ύψους 14 δισ. ευρώ, και 2 εκταμιεύσεις
υπο-δόσεων από τη διακράτηση ομολόγων [ANFAs και
SMPs], ύψους 1,5 δισ. ευρώ.
Με αποκορύφωμα την πιο πρόσφατη έκδοση 10ετούς
ομολόγου, με το χαμηλότερο – ιστορικά – κόστος δανεισμού της χώρας.
Ταμειακά διαθέσιμα που αναμένεται να τονωθούν περαιτέρω, με την αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών
χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως είναι το ΕΣΠΑ,
που έχουμε ήδη εισπράξει 1 δισ. ευρώ, ή το πρόγραμμα
SURE, από το οποίο θα εισπράξουμε 2,7 δισ. ευρώ.
Ενισχύοντας, ουσιαστικά, το «οπλοστάσιο» της ελληνικής
οικονομίας.
Ταυτόχρονα όμως, μέσα στην κρίση, ως Υπουργείο Οικονομικών, προχωρήσαμε στην υλοποίηση σημαντικών
διαρθρωτικών αλλαγών.
Ενδεικτικά, τους τελευταίους 6 μήνες:
Ψηφίστηκε, και υλοποιείται με επιτυχία, πρόγραμμα στήριξης δανειοληπτών που επλήγησαν από την κρίση του
κορωνοϊού.
Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση ενός ολιστικού, κοινωνικά
ευαίσθητου και εθνικά αναπτυξιακού πλαισίου αντιμετώπισης του υψηλού ιδιωτικού χρέους, παρέχοντας μια
πραγματική «δεύτερη ευκαιρία» σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο
για την εταιρική διακυβέρνηση και την κεφαλαιαγορά.

Θεσπίστηκε το πλαίσιο των μικρο-χρηματοδοτήσεων.
Προωθήθηκε το πρόγραμμα αξιοποίησης της δημόσιας
περιουσίας, όπου αυτό ήταν εφικτό, όπως είναι το έργο
στο Ελληνικό, η Μαρίνα Αλίμου και η αξιοποίηση τριών
περιφερειακών λιμένων.
Δρομολογήθηκαν σχέδια ενίσχυσης της βιωσιμότητας
εταιρειών, όπως είναι η ΕΛΒΟ, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά,
η ΕΑΒ και η ΛΑΡΚΟ.
Σε κάποια από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα αναφερθώ εκτενέστερα, αφού διατάξεις που περιλαμβάνονται στο
υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, σχετίζονται με αυτά.
Αλλά και γιατί, τον τελευταίο χρόνο, έχουμε εστιάσει το
ενδιαφέρον μας στην ανασυγκρότηση, σε υγιείς βάσεις,
των δομών της αμυντικής βιομηχανίας.
Η βούλησή μας και οι δράσεις μας για ουσιαστικές βελτιώσεις τους, παρ’ όλες τις – αντικειμενικά – δυσμενείς συνθήκες, υπηρετούν, πρωτίστως, τη χώρα και τις αμυντικές
ανάγκες της.
Υπηρετούν τη βιομηχανία, την ανάπτυξη της οικονομίας
και τη δημιουργική απασχόληση.
Αναγκαίο προς τούτο πρώτο βήμα, η επιβολή της νομιμότητας, η εκλογίκευση, η εσωτερική συνοχή, η εμπέδωση
σύγχρονης δημιουργικής κουλτούρας.
Η εμπέδωση σύγχρονης και σταθερής δημιουργικής
κουλτούρας εξασφαλίζεται με θεσμούς και κανόνες που
υπηρετούν τη λογική και το δίκαιο, και όχι με πλειοδοσίες
και με ευκαιριακές συμφωνίες εκτός θεσμικού πλαισίου,
που ουσιαστικά συσσωρεύουν παθογένειες και «εκρηκτικές ύλες», οι οποίες πυροδοτούν την αστάθεια, και συνακόλουθα την απαξίωση.
Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς τη στρατηγική κατεύθυνση που συνοπτικά προανέφερα.
Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις που εισάγονται στο παρόν
Νομοσχέδιο, αλλά και με ενέργειες που έχουμε ολοκληρώσει ή δρομολογούμε, προχωράμε στην αναδιάρθρωση,
την εξυγίανση και την αποκρατικοποίηση φορέων.
Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο
για την εδραίωση σε σύγχρονες βάσεις και την υγιή ανάπτυξη μίας σοβαρής, διεθνώς ανταγωνιστικής και έξυπνης
ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.
Συνέχεια στη σελ. 19
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Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Ξεκινάω από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).
Η Κυβέρνηση παρέλαβε την – υψηλής αποστολής – αεροπορική βιομηχανία, με σημαντικά προβλήματα.
Χωρίς τυμπανοκρουσίες, έλαβε πλέγμα μέτρων και ανέπτυξε δράσεις για τη στήριξή της, σε τρία επίπεδα, και
συγκεκριμένα αυτά της λειτουργικής αναβάθμισης, της
ενδυνάμωσης του προσωπικού και της εδραίωσης της
νομιμότητας και της λογικής.
Ενδεικτικά, το Υπουργείο Οικονομικών, τον τελευταίο
χρόνο, έχει αναλάβει πληθώρα πρωτοβουλιών:
1ον. Προώθησε νομοθετική ρύθμιση για την υλοποίηση
του προγράμματος αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.
2ον. Μερίμνησε για την άμεση στήριξη της εταιρείας με
εξειδικευμένο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, διασφαλίζοντας συνάμα το διαφανές και αξιοκρατικό των
προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ.
3ον. Σταμάτησε την αιμορραγία σε ανθρώπινο δυναμικό
μέσω της κινητικότητας, εμπεδώνοντας και προωθώντας
το αίσθημα της εργασιακής σταθερότητας.
4ον. Ανέλαβε νομοθετική πρωτοβουλία για την εξαίρεση
της ΕΑΒ από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού
φορολογικής ενημερότητας, απεμπλέκοντας έτσι καταβολές και διαδικασίες εισροής κεφαλαίων στην εταιρεία.
5ον. Ξεμπέρδεψε το «κουβάρι» των εισπράξεων, επιδιώκοντας η επιχείρηση να πατάει «στα δικά της πόδια» και
να μην εξαρτάται από αλλεπάλληλα αιτήματα αυξήσεων
μετοχικού κεφαλαίου, πρακτική στην οποία είχε εθιστεί τα
προηγούμενα χρόνια.
6ον. Έδωσε την απαραίτητη πίστωση χρόνου στην εταιρεία, ώστε να διευθετήσει τελωνειακές της εκκρεμότητες.
7ον. Ξεκαθάρισε χρονίζοντα ζητήματα φορολογικής
μεταχείρισης από πλευράς ΦΠΑ, αναφορικά με τα υλικά
τα οποία παραδίδονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ από
εγχώριες υπο-κατασκευάστριες εταιρίες, προκειμένου να
ενσωματωθούν στα αεροσκάφη.
8ον. Όρισε εσωτερικό ελεγκτή, ώστε τα ευρήματά του να
αποτελέσουν το εφαλτήριο διορθώσεων και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της απαρέγκλιτης τήρησης της
νομιμότητας και της διασφάλισης, πρωτίστως, της διαχειριστικής διαφάνειας.
9ον. Επέβαλε την εφαρμογή του αυτονόητου, δηλαδή ο

προϋπολογισμός της ΕΑΒ να μην κουβαλά τις αδυναμίες
των προηγούμενων ετών, και οι προβλεπόμενες δαπάνες
να είναι εντός νόμιμου πλαισίου.
10ον. Θέσπισε τη χορήγηση, σε μηνιαία βάση, επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για εργαζόμενους στην ΕΑΒ.
Σημειωτέον ότι μέχρι πρότινος, το εν λόγω επίδομα καταβαλλόταν ισοπεδωτικά, και εκτός νόμου.
11ον. Αναγνώρισε την ανάγκη η Ελλάδα, δια μέσου της
ΕΑΒ, να καταστεί παραγωγός και πωλητής σύγχρονων,
ψηφιακών εναέριων προϊόντων, αξιοποιώντας το υψηλής
τεχνογνωσίας ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.
Προς τούτο συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας – χωρίς αμοιβή – από Πανεπιστημιακούς, ειδικούς σε θέματα έρευνας
και ανάπτυξης, καινοτομίας και οικονομικών για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Μέχρι σήμερα, έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί τρία τέτοια
προϊόντα.
Πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει, με σχέδιο και πράξεις, να
κινηθεί σε αυτόν τον δρόμο.
Στόχος μας, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, είναι οι Έξυπνες Ένοπλες Δυνάμεις.
Ψηφιακές Ένοπλες Δυνάμεις που κοιτούν το μέλλον και όχι
μόνο το παρελθόν.
Επιπλέον, με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο υπό
συζήτηση Σχέδιο Νόμου, αντιμετωπίζονται δυο ακόμη ζητήματα, με την ψήφιση των οποίων, ικανοποιούνται πάγια
αιτήματα των εργαζομένων, και αλλάζει κυριολεκτικά η
καθημερινότητα της παραγωγικής διαδικασίας.
1ον. Προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης για εργασία κατά τις ώρες νυχτερινής,
Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, στο προσωπικό της ΕΑΒ.
Με δυο λόγια, και κατ’ εξαίρεση από τα γενικώς ισχύοντα
στο δημόσιο, οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ θα μπορούν να εκτελούν και να πληρώνονται αυξημένες υπερωρίες.
2ον. Το προσωπικό της ΕΑΒ, κατά την άσκηση ή εξ αφορμής της υπηρεσίας του, εξαιρείται από την κατάργηση των
παροχών που αφορούν σε κάθε είδους ασφαλιστήρια
συμβόλαια ή προγράμματα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
Δηλαδή, το προσωπικό της ΕΑΒ, κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων, μπορεί νομίμως να ασφαλίζεται.
Όλες αυτές οι ενέργειες αποδεικνύουν ότι για εμάς, βασική

προϋπόθεση της υγιούς ανάπτυξης και αποτελεσματικής
λειτουργίας της εταιρείας, αποτελεί η νομιμότητα, η διαφάνεια και το νοικοκύρεμα.
Στόχος μας είναι η βελτίωση της θέσεως της ΕΑΒ, με αξιοποίηση των δυνατών της σημείων και ελαχιστοποίηση
των αδύνατων σημείων της.
Προσδοκούμε η επόμενη ημέρα για την ΕΑΒ, και την αμυντική βιομηχανία της χώρας μας, σε συνεργασία με τα
συναρμόδια Υπουργεία, να είναι πολύ καλύτερη από τη
χθεσινή.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Συνεχίζω με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ).
Σύμφωνα με την ειδική διαχείριση, η προκήρυξη του
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση των υπολειπόμενων στοιχείων του ενεργητικού τους, του λεγόμενου
«στρατιωτικού σκέλους», προγραμματίζεται για το τέλος
Σεπτεμβρίου.
Προκειμένου να υπάρξει μεγιστοποίηση του δυνητικού
επενδυτικού ενδιαφέροντος και διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας της επιχείρησης, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, την
ΕΤΑΔ και την ειδική διαχείριση, προχωρά όλους αυτούς
τους μήνες – δυναμικά – στην επίλυση σειράς ζητημάτων, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.
Παρατάθηκε η διάρκεια της ειδικής διαχείρισης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, η οποία βρισκόταν κοντά στη λήξη
της, και λόγω της πανδημίας κατέστη δυσχερής η πρόοδος των εργασιών της.
Δρομολογήθηκαν ή δρομολογούνται η παραχώρηση
δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και θαλασσίου χώρου έναντι ανταλλάγματος σε τιμές αγοράς, οι
ανταλλαγές ακινήτων για την καλύτερη αξιοποίηση των
ακινήτων του ναυπηγείου, η διευθέτηση τακτοποίησης
αυθαιρέτων κατασκευών απαραίτητων για τη λειτουργία
του μελλοντικού ναυπηγείου, η πρόοδος προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης των εκκρεμών αδειοδοτήσεων, η
έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών και ο σχεδιασμός της διαδικασίας μεταφοράς της υφιστάμενης δομής
φιλοξενίας μεταναστών σε κατάλληλο χώρο, εκτός των
Ναυπηγείων.
Συνέχεια στη σελ. 20
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Συνέχεια από τη σελ. 19
Με τις παρεμβάσεις αυτές επιλύονται χρόνια προβλήματα,
όπως αυτό της πρόσβασης του Ναυπηγείου στη θάλασσα,
στοιχείο που κατά τεκμήριο αυξάνει το ύψος των αναμενόμενων προσφορών στο διαγωνισμό, διευκολύνεται η
λειτουργικότητα της επιχείρησης και καθίστανται αξιοποιήσιμες εγκαταστάσεις και κατασκευές που είναι απαραίτητες για τις εργασίες του Ναυπηγείου.
Ναυπηγείο που, μεταξύ άλλων, εξυπηρετεί σήμερα επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού για την εθνική
άμυνα.
Συγκεκριμένα με την τροπολογία που καταθέσαμε:
1ον. Διευκολύνεται η διαδικασία σύναψης συμβάσεων
ανταλλαγής ακινήτων μεταξύ του ειδικού διαχειριστή και
του Δημοσίου και νομικών προσώπων που απολαμβάνουν των προνομίων του Δημοσίου, κατά τη διάρκεια της
ειδικής διαχείρισης.
Κατά τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η διαδικασία υλοποίησης της ανταλλαγής εντός του οριζόμενου χρόνου διάρκειας της ειδικής διαχείρισης και διευκολύνεται η επιτυχής
έκβασή της.
2ον. Προσαυξάνεται το δικαίωμα παραχώρησης αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου
μπροστά από τις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, στα 49 έτη, με δυνατότητα παράτασης.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση, κάθε πρόσωπο, το
οποίο λειτουργεί νομίμως επιχείρηση ναυπηγείου, θα έχει
στη διάθεσή του ένα εύλογο χρονικό διάστημα αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και του αναγκαίου θαλασσίου
χώρου για να αναπτύξει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό
του για το ναυπηγείο.
3ον. Ρυθμίζεται το ζήτημα διευθέτησης υφιστάμενης αυθαίρετης εγκατάστασης εντός του αιγιαλού και θαλασσίου
χώρου στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, που χρησιμοποιείται
για την ανύψωση, τη διευθέτηση, την καθέλκυση και την
χερσαία μεταφορά υποβρυχίων και σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού.
Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε, μεταξύ άλλων, για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και εξακολουθεί να είναι ουσιώδους σημασίας για την
εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος, που σχετίζονται με την εθνική άμυνα της χώρας.
Στόχος μας, πέρα από τη μεγιστοποίηση του επενδυτικού
ενδιαφέροντος για τα στοιχεία του ενεργητικού των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και την επωφελέστερη εκποίησή

τους προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, είναι και η
χάραξη μιας οργανωμένης πολιτικής για το μέλλον των
ναυπηγείων.
Τέλος, όσον αφορά την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων
(ΕΛΒΟ), παρότι δεν υπάρχει διάταξη στο παρόν Νομοσχέδιο, κρίνω σκόπιμο να σας ενημερώσω για μία πολύ
θετική εξέλιξη σχετικά με την εταιρεία.
Συγκεκριμένα, για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχεία
της.
Μία εξέλιξη που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επιτυχημένη
για τους εξής λόγους:
1ον. Η εταιρεία τελεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
από το 2014, ενώ με τη δικαστική απόφαση, με την οποία
η ΕΛΒΟ τέθηκε σε αυτό το καθεστώς, κρίθηκε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία ήταν μηδενικό.
2ον. Είχαν διενεργηθεί τρεις δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί, χωρίς αποτέλεσμα.
Ο πρώτος, τον Απρίλιο 2017, ακυρώθηκε, αφού οι φάκελοι των ενδιαφερομένων δεν πληρούσαν τους όρους της
προκήρυξης.
Ο δεύτερος, τον Αύγουστο του 2017, δεν προχώρησε,
αφού δεν υπεβλήθησαν προσφορές.
Και ο τρίτος, τον Φεβρουάριο 2019, ματαιώθηκε.
Συνεπώς, είναι η πρώτη φορά μετά από σχεδόν 7 χρόνια
παλινωδιών και ατελέσφορων διαδικασιών, που εμφανίστηκε, νομότυπα, υποψήφιος πλειοδότης.
3ον. Η εταιρεία έχει παύσει την παραγωγική της λειτουργία από το έτος 2017, με αποτέλεσμα τα περιουσιακά στοιχεία της, λόγω της αχρηστίας, να παρουσιάζουν, με την
πάροδο του χρόνου, αύξουσα απαξίωση.
Είναι εξάλλου προφανές ότι μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων είναι κατασκευασμένο από υλικά που στις σύγχρονες βιομηχανίες πια δεν ενδείκνυνται.
4ον. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συνέχιζε να καταβάλλει την
– εκ του νόμου – ετήσια επιχορήγηση της εταιρείας καθ’
όλη τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης, ύψους άνω των
4 εκατ. ευρώ κάθε έτος.
5ον. Υπήρχε ο κίνδυνος, εάν δεν τελεσφορούσε ο διαγωνισμός, και οι λοιπές εκ του νόμου προβλεπόμενες προσπάθειες εκποίησης, ο εκκαθαριστής τελικά να μεταβίβαζε
χωρίς αντάλλαγμα, κατά την κρίση του, σε δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες ή σε κοινωφελή ιδρύματα τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα λογίζονταν, μετά από αυτή την
εξέλιξη, ως ιδιαιτέρως μικρής αξίας.

6ον. Ο επενδυτής έχει καταθέσει επιχειρηματικό σχέδιο,
που προβλέπει σταδιακή πρόσληψη νέου προσωπικού
600 ατόμων, αναβάθμιση των υπαρχουσών δομών, αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού, καθώς και επέκταση της
δραστηριότητας και σε μη στρατιωτικά οχήματα και νέες
στρατιωτικές τεχνολογίες.
Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου εκτιμάται
ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει άνω των 25 εκατ.
ευρώ από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, η συνολική
δε οικονομική επένδυση εκτιμάται περί τα 29 εκατ. ευρώ.
7ον. Το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να μετέχει στη νέα εταιρεία με ποσοστό μέχρι 21%, καθώς και να εκπροσωπείται
στο Διοικητικό Συμβούλιο με ένα σύμβουλο.
Έτσι ουσιαστικά, το Ελληνικό Δημόσιο, ασκώντας το δυνητικό δικαίωμα, αποκτά ουσιώδη επιρροή στην εταιρεία.
Όλα τα προαναφερθέντα αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη, ιδιαιτέρως σε ένα περιβάλλον δύσκολων
οικονομικών συνθηκών και γενικότερης αβεβαιότητας
εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, είναι άκρως θετική για
την εταιρεία.
Εταιρεία που μπορεί να αποτελέσει πλέον πόλο ανάπτυξης
για τη Βόρεια Ελλάδα, και στήριγμα για την τοπική κοινωνία, με τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Συμπερασματικά, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η
Κυβέρνηση της Ελλάδας, βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα
και παρεμβαίνει έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά
για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών και
κοινωνικών συνεπειών της πρωτοφανούς υγειονομικής
κρίσης.
Παράλληλα, σχεδιάζει και δρα για τον εκσυγχρονισμό και
την ενίσχυση των δομών που έχουν σχέση με την αμυντική θωράκιση της χώρας και την ενίσχυση των Ενόπλων
Δυνάμεών της.
Η προσήλωσή της στην θεραπεία χρόνιων παθογενειών
και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, ενισχύεται σε εύρος
και ένταση.
Στόχος μας είναι η στροφή της οικονομίας σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο.
Μια οικονομία παραγωγική, τεχνολογικά προηγμένη, καινοτόμο, εξωστρεφή, έξυπνη και ανταγωνιστική.
Μία οικονομία με αυτοπεποίθηση.
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Εδώ η

δέα σου

ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
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
Θαλάσσια
Παράκτιος
Θαλάσσιες
1 Θαλάσσια
Yδατοκαλλιέργεια 2 Bιοτεχνολογία 3 και Θαλάσσιος 4 Ανανεώσιµες
[Marine Aquaculture (MA)]

και Αλιεία

Μικρής
Κλίµακας [Small Scale

[Marine
Biotechnology]

Τουρισµός

[Coastal and
Maritime Tourism]

Πηγές Ενέργειας
[Marine Renewable
Energy (MRE)]

Θαλάσσια

5 Επιτήρηση
[Maritime
Surveillance]

Fisheries (SSF)]
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Πληροφορίες προς

«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr prototype.tee.gr
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ΦΟΡΟ-ΑΝΑΣΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ
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Φορολογικές ανάσες αναμένεται να πάρει για πρώτη φορά
το 2021 η μεσαία τάξη, η οποία την τελευταία δεκαετία είδε
τα εισοδήματά της να συρρικνώνονται και να υπερφορολογούνται, ενώ σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος της δημοσιονομικές προσαρμογής. Η κατάργηση για έναν χρόνο της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συνδυασμό με τη μείωση
των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και τη νέα φορολογική
κλίμακα που εφαρμόζεται για τα φετινά εισοδήματα, θα
φέρει το επόμενο έτος ελαφρύνσεις στους μισθωτούς του
ιδιωτικού τομέα, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους
αυτοαπασχολούμενους, στους φορολογούμενους που
αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα και μερίσματα καθώς
και στους αγρότες.
Η φορο-ανάσα που θα πάρουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με
ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ φτάνει τα 426 ευρώ, ενώ
υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ για όσους αποκτούν εισόδημα
πάνω από 35.000 ευρώ. Περισσότερο κερδισμένοι όμως
θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων του 2021 θα διαπιστώσουν ότι ύστερα από δέκα χρόνια η ειδική εισφορά
αλληλεγγύης δεν θα βαραίνει τον λογαριασμό της Εφορίας,
ενώ θα έχει αποτυπωθεί και ο χαμηλότερος φόρος εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα.
Έτσι, για παράδειγμα ένας επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό
εισόδημα 20.000 ευρώ θα δει τη φορολογική του επιβάρυνση να μειώνεται κατά 1.476 ευρώ. Όσο μεγαλύτερο είναι το
εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το φορολογικό όφελος.
Όμως και οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα
από ακίνητα, τα οποία φέτος είναι κουρεμένα λόγω της
πανδημίας, δεν θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης
εφόσον τα εισοδήματά τους υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ.
Η κυβέρνηση με το πακέτο της Θεσσαλονίκης επέλεξε να
δώσει προτεραιότητα και να στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα
που πλήττεται από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού
και τη μεσαία τάξη η οποία λύγισε στα χρόνια των μνημονίων από το βάρος της υπερφορολόγησης.
Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα αφορά τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του 2020 από ελεύθερο
επάγγελμα, ενοίκια, μερίσματα, αγροτική δραστηριότητα.
Το όφελος για τους φορολογούμενους θα φανεί με το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης του 2021. Για τους
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, η ελάφρυνση θα φανεί από
τον πρώτο κιόλας μήνα του 2021, στην μισθοδοσία του Ιανουαρίου, καθώς η ειδική εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται από ης μηνιαίες αποδοχές.

«ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΜΑΤΙ». Εκτός από τους εργαζομένους
στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι δεν υπέστησαν μειώσεις μισθών ούτε κατά την περίοδο της καραντίνας, από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης εξαιρούνται και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι αφενός δεν υπέστησαν εισοδηματικές
απώλειες λόγω της πανδημίας, αφετέρου στην πλειονότητά
τους κινούνται εισοδηματικά κάτω από το όριο των 12.000
ευρώ και ούτως ή άλλως δεν επιβαρύνονται με εισφορά
αλληλεγγύης. Και στις δύο αυτές κατηγορίες φορολογούμενων ο Πρωθυπουργός «έκλεισε το μάτι», επαναλαμβάνοντας ότι παραμένει η πρόθεση για κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης για το σύνολο των φορολογούμενων, με ένα
κόστος που ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ.
Ωστόσο οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι που
αποκτούν εισοδήματα και από άλλη πηγή, π.χ. από ενοίκια,
θα έχουν φορολογικό όφελος το 2021.
Με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης θα
διαπιστώσουν ότι θα πληρώσουν μικρότερη εισφορά
αλληλεγγύης για τα εισοδήματα τους καθώς αυτή θα
υπολογιστεί μόνο για το εισόδημα που προκύπτει από τον
μισθό ή τη σύνταξη και όχι για το εισόδημα από τα ακίνητα
που θα αποκτηθεί φέτος. Για παράδειγμα, ένας δημόσιος
υπάλληλος που έχει εισόδημα 20.000 ευρώ από μισθωτές
υπηρεσίες και 15.000 ευρώ από ενοίκια θα επιβαρυνθεί το
2021 με εισφορά αλληλεγγύης μόνο για το εισόδημα από τις
μισθωτές υπηρεσίες και θα γλιτώσει την πληρωμή εισφοράς
για τα ενοίκια που θα εισπράξει φέτος.
Πιο συγκεκριμένα, από την αναστολή καταβολής της εισφοράς αλληλεγγύης το 2021 εξαιρούνται τα εισοδήματα
από συντάξεις και τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία
που καταβάλλονται σε υπαλλήλους που απασχολούνται σε
δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, OTA Α’ και
Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
εντός γενικής κυβέρνησης.
ΚΛΑΟΥΣ ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ: Θετικά τα μέτρα, αγκάθι οι εκκρεμείς
συντάξεις
Το θετικό κλείσιμο της 7η αξιολόγησης για την ελληνική
οικονομία σκιαγράφησε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Στήριξης Κλάους Ρέγκλινγκ ο οποίος, σε κοινές
δηλώσεις με τον υπουργό Οικονομικών Χρηστό Σταϊκούρα,
μετά το τετ α τετ ραντεβού, έστειλε, ταυτόχρονα, μήνυμα
μαζέματος των όποιων δημοσιονομικών υπερβάσεων από
το 2021. Αναγνώρισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τριπλή
πρόκληση τόσο στο υγειονομικό πεδίο, αλλά και στο Προσφυγικό και στα γεωπολιτικά.
Ως εκ τούτου, ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιστρέψει
σε πρωτογενές έλλειμμα, αντί για πλεόνασμα που προβλεπόταν προ κορωνοϊού, με τον ευρωπαίο αξιωματούχο να
προϊδεάζει ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει ξανά σε τροχιά
η δημοσιονομική πολιτική.

Από την πλευρά του ο υπουργός Χρηστός Σταϊκούρας τόνισε
ότι «θα αξιοποιήσουμε, με σύνεση όμως, τη δημοσιονομική
ευελιξία που θα υπάρξει και για το έτος 2021» ενώ ζήτησε
την επίδειξη έμπρακτης και αταλάντευτης αλληλεγγύης
των εταίρων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα το
τελευταίο διάστημα. Όπως υπογράμμισε, τα προβλήματα
απαιτούν ευρύτερες ευρωπαϊκές απαντήσεις και απαιτούν
ισχυρή αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και
των εταίρων. Επίσης, έκανε λόγο για «ένα εξωγενές σοκ» με
αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές οικονομίες να συρρικνώνονται,
με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Ανέφερε, όμως, πως η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές αφού
το 1ο εξάμηνο του έτους συρρικνώθηκε κατά 7,9%, όταν
ο αντίστοιχος μέσος όρος συρρίκνωσης στην ευρωζώνη
ήταν 9%, στην Πορτογαλία 9,3%, στην Ιταλία 11,7%, στη
Γαλλία 12,3% και στην Ισπανία 13,1%. Ο επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης χαιρέτησε τα κυβερνητικά μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης επισημαίνοντας πως κινούνται στη
σωστή κατεύθυνση και πως η κυβέρνηση έλυσε όλες τις
εκκρεμότητες για τις δράσεις στην επιχειρηματικότητα, τις
επενδύσεις, το πτωχευτικό δίκαιο και την ψηφιακή διακυβέρνηση. Εντόπισε όμως καθυστερήσεις στην έκδοση των
εκκρεμών συντάξεων, εκφράζοντας προβληματισμό για το
αν θα έχουν μηδενιστεί στα μέσα του 2021.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-6
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Σε νέα μέτρα για την Αττική προσανατολίζεται η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων τα οποία θα είναι τοπικά σε
επίπεδο δήμων, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας
Βασίλη Κικίλια και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα. Την ίδια στιγμή οι ΜΕΘ αρχίζουν να γεμίζουν, ενώ αυξάνονται καθημερινά και οι απώλειες σε
ανθρώπινες ζωές από το νέο κορονοϊό.
Ο υπουργός Υγείας επισήμανε ότι τα μισά κρούσματα
καθημερινά είναι στην Αττική, η οποία έχει 5 εκατ.
πληθυσμό, η μισή Ελλάδα. Γι αυτό, όπως είπε, είναι
προφανές ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για όλη την
Περιφέρεια Αττικής τα οποία θα είναι τοπικά, σε επίπεδο δήμων, με οριζόντια μέτρα ή με κάποια συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να περιοριστεί ενδεχομένως
μία τοπική συρροή ή μία έξαρση.
Στο ίδιο μήκος κύματος, όμως, και ο κ. Πέτσας γνωΣυνέχεια στην Σελ .24
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στοποίησε ότι ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους επιστήμονες κατάλογο με μέτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιο επιβαρυμένες περιοχές θεωρούνται το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά καθώς και η Κηφισιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι,
το πιστοποιεί η έκρηξη των ημερήσιων κρουσμάτων
παντού στην Ευρώπη και στον κόσμο, και έφερε ως
παράδειγμα τη Γαλλία, που ξεπέρασε το όριο των
10.000 νέων κρουσμάτων ημερησίως, και το Ισραήλ, που προχωρά στην επιβολή νέου lockdown τριών εβδομάδων, έως και τις 9 Οκτωβρίου.
Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «παρακολουθούμε τις εξελίξεις διεθνώς, αιτούμε και εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε οποιοδήποτε μέτρο χρειαστεί, προκειμένου να
διατηρηθεί η καλύτερη επιδημιολογική εικόνα που
σταθερά παρουσιάζει η χώρα μας από την έναρξη
της πανδημίας».
Ανακοινώσεις
Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα και σύμφωνα με πληροφορίες, στις περιοχές που
θα ληφθούν έκτακτα μέτρα θα είναι υποχρεωτική η
χρήση της μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους,
περιορισμένος ο αριθμός ατόμων σε συναθροίσεις,
λιγότερα τα τραπεζοκαθίσματα στους χώρους εστίασης, ενώ πιθανότατα θα κλείσουν θέατρα, κινηματογράφοι, συναυλιακοί χώροι, μπαρ κ.λπ.
Χθες ωστόσο είχαμε και έναν νεκρό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Συγκεκριμένα, νεκρός βρέθηκε
στο σπίτι του, στην Ποριά Καστοριάς, ένας 32χρονος
άνδρας, ο οποίος εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος
στο εργοστάσιο των Γιαννιτσών, το οποίο έχει αναστείλει τη λειτουργία του προσωρινά με απόφαση
της Πολιτικής Προστασίας, λόγω αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού. Συγκεκριμένα στο εργοστάσιο
έχουν καταγραφεί περισσότερα από 190 κρούσματα.
Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο άνδρας είχε υποβληθεί σε εξέταση για κορονοϊό και τα αποτελέσματα
ήταν αρνητικά.
Παρ’ όλα αυτά, παρέμενε στο σπίτι του σε καραντίνα.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, αναμένεται το πόρισμα της
νεκροψίας-νεκροτομής που θα «ρίξει φως» στα αίτια
τους θανάτου του.
5 νέοι θάνατοι
Χθες σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση η χώρα
κατέγραψε 180 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα
157 ήταν εγχώρια και 21 εντοπίστηκαν στις πύλες
εισόδου, ενώ 2 εισαγόμενα προσήλθαν αυτοβούλως

για έλεγχο.
Τα 102 κρούσματα καταγράφηκαν στην Αττική, 8 είχε
η Θεσσαλονίκη, 5 η Πέλλα, 4 η Ημαθία, 4 η Λάρισα,
από 3 είχαν Λέσβος (όλα συνδεόμενα με το ΚΦΠΜ
Μόριας), Θήρα, Νάξος και Τρίκαλα. Από 2 είχαν Γρεβενά, Εύβοια, Κοζάνη, Πιερία, Χαλκιδική και Αργολίδα. Από 1 είχαν Αρκαδία, Άρτα, Αχαΐα, Ηλεία, Έβρος,
Ηράκλειο, και Καστοριά.
Τέλος, 3 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 13.420, εκ
των οποίων το 55,4% άνδρες. Ωστόσο, μεγάλη ήταν
και η αύξηση των ασθενών στις ΜΕΘ, με 59 συμπολίτες μας να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ χθες
είχαμε 5 ακόμα απώλειες συνανθρώπων μας και 310
θανάτους συνολικά στη χώρα.

ΕΝΦΙΑ: ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΑ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
protothema.gr
Μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο ή το πολύ μέσα
στο επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στο MyTaxis τα
εκκαθαριστικά του νέου ΕΝΦΙΑ με την προθεσμία πληρωμής της 1η δόσης να λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο
λόγος της καθυστέρησης είναι το ότι πρέπει να γίνουν
οι αναγκαίες προσαρμογές προκειμένου να εξαιρεθούν
από τον φόρο πολλά ακριτικά νησιά.
Επειδή, όμως, τα χρονικά περιθώρια για την πληρωμή του φόρου είναι κάπως «στενά» στο υπουργείο
Οικονομικών εξετάζουν το ενδεχόμενο να μετατεθεί η
προθεσμία πληρωμής της 1η δόσης για τις 31 Οκτωβρίου και να καταβληθεί μαζί με την δεύτερη. Σε κάθε
περίπτωση ο φόρος μπορεί να πληρωθεί είτε εφάπαξ
είτε σε 6 μηνιαίες δόσεις μέχρι και τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
Αν και θα ισχύσουν και εφέτος οι μειώσεις (εως 30%)
στο φόρο που εφαρμόστηκαν το 2019 κάποιοι θα δουν
επιπλέον επιβαρύνσεις στα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ.
Συγκεκριμένα, επιβαρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ θα έχουν
όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους στα ακίνητά
τους, καθώς ο φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν
φέτος θα υπολογιστεί με βάση τη νέα μεγαλύτερη
επιφάνεια του κτίσματος η οποία έχει δηλωθεί στο
Ε9. Πρακτικά δηλαδή όσες αλλαγές έγιναν στο Ε9 της
χρήση του 2019 ενσωματώνονται στο υπολογισμό του
εφετινού φόρου.
Όσοι τροποποίησαν της περιουσιακή κατάσταση τους

το 2019 (πχ λόγω κτηματολογίου, ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων, ημι-υπαίθριους χώρους κλπ) θα δουν
το φετινό τους φόρο αυξημένο σε σχέση με πέρυσι.
Έκπτωση 50% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον το συνολικό φορολογητέο
οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ,
προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο
και κάθε εξαρτώμενο μέλος, το σύνολο της επιφάνειας
των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τις
85.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 150.000 ευρώ για τον
έγγαμο με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τις 200.000 ευρώ
για τον έγγαμο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα χορηγείται στις
οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και
άνω εφόσον το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό
εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε
εξαρτώμενο μέλος και το σύνολο της επιφάνειας των
κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ..
«Ελαφρύτερο» σε σχέση με πέρυσι θα είναι το χαράτσι
του ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες ακίνητων που εισέπραξαν μειωμένα, κατά 40%, ενοίκια λόγω του κορωνοϊού. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δικαιούνται
συμψηφισμό μέρους της εισοδηματικής απώλειας που
είχαν από τα ενοίκια με την οφειλή που θα προκύψει
από τον ΕΝΦΙΑ. Μάλιστα, στο Taxisnet υπάρχει ειδικό
παράθυρο με τα ποσά των επιστροφών φόρων που δικαιούνται οι φορολογούμενοι, ενώ, μέσα στο προσεχές
διάστημα θα προσδιοριστεί συγκεκριμένα το ποσό που
μπορεί να συμψηφιστεί με την οφειλή του ΕΝΦΙΑ.
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