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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 6 
Άδ. Γεωργιάδης: Η Ελλάδα, εν μέσω πανδημίας, μπορεί να 
προσελκύει ξένους επενδυτές και να ανακοινώνει νέα επιχει-
ρηματικά σχέδια
Σελ 1, 3, 4 και 5
Κ. Χατζηδάκης: Πάμε σε πλήρη απελευθέρωση της αγοράς 
ενέργειας για να πέσουν οι τιμές
Σελ 1
ΤΕΕ: ανακοίνωση στη σελίδα του Πληροφοριακού Συστήμα-
τος Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κατασκευών
Σελ 7 και 8 
Προτάσεις για 11.000 έργα ΑΠΕ, συνολικού μεγέθους 76  GW
Σελ 9 
Energean: Δύο νέα συμβόλαια για 1,4 δισ. κυβικά μέτρα αερί-
ου ετησίως στο Ισραήλ   
Σελ 10 
Ηράκλειο: Νέα εταιρία Τεχνοβλαστός του ΙΤΕ παράγει αντι-α-
νακλαστικές γυάλινες επιφάνειες   
Σελ 11 
Κώστας Αχ. Καραμανλής: Η Ελλάδα εξελίσσεται στο μεγαλύ-
τερο hub της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου 
Σελ 12 
Ομιλία Γιάννη Κεφαλογιάννη στην εκδήλωση: «Επιχειρήσεις 
φιλικές προς το ποδήλατο» (Cycling Friendly Business) 
Σελ 13 
Βουλή: Από το 2021, σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, τα 
δίκτυα 5ης Γενιάς (5G)
Σελ 14 
Μείωση των καθαρών εκπομπών CO2 κατά 5,6% πέτυχε ο 
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ το 2019
Σελ 15 
Βρέθηκε σε απόσταση 80 ετών φωτός από τη Γη, ο πρώτος 
γιγάντιος εξωπλανήτης γύρω από ένα άστρο λευκό νάνο
Σελ 16, 17 και 18
Γ. Βρούτσης: Οι παρεμβάσεις μας στην αγορά εργασίας υπέρ 
των εργαζομένων και των ανέργων συνεχίζονται και θα διευ-
ρυνθούν, όσο χρειαστεί - Αυτά είναι τα νέα μέτρα
Σελ 19 
Τον κώδωνα του κινδύνου για ζημιές από τον «Ιανό» έκρουσε 
ο Ν. Χαρδαλιάς. Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία, τι επιπτώσεις 
θα έχει, τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες
Σελ 20 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία: η πανδημία καταδεικνύει 
ότι χρειάζονται ενισχυμένες δυνατότητες  
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνο-
δικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη 
θαλάσσια οικονομία
Σελ 3 
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Το 2021 θα ξεκινήσουν οι βαρέως τύπου εργασίες στην περιοχή 
του Ελληνικού, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης στην 24η Συζήτηση Στρογγυλής 
Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση (Συνέδριο Economist).
Ο κ. Γεωργιάδης –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ξεκίνησε την ομιλία 
του υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα εν μέσω της πανδημίας 
και των δυσκολιών μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές και 
να ανακοινώνει νέα επιχειρηματικά σχέδια» κι αυτό το ανέφε-

ρε σχολιάζοντας την επιχειρηματική είδηση για την ολλανδική 
εταιρεία Reggeborgh Invest ν’ αποκτήσει το 5% του ΕΛΛΑΚΤΩ-
ΡΑ έχοντας αποκτήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς για άλλο 
ένα 12,5%.
Αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης, συνέχι-
σε ο υπουργός σημειώνοντας ότι μια τέτοιου μεγέθους επένδυ-
ση, δεν θα συνέβαινε αν οι επενδυτές δεν πίστευαν πραγματικά 
ότι το μέλλον μας θα είναι πολύ καλύτερο. Αναλυτικά στη σελ 6 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: Μετά την τελευταία ανακοίνωση από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τα θέματα αυθαιρέτων 
(παρά τις αλλεπάλληλα και πολλαπλά εκπεφρασμένες θέσεις και 
επιστολές του Επιμελητηρίου για τις σχετικές προθεσμίες), το ΤΕΕ 
ανήρτησε ανακοίνωση στη σελίδα του Πληροφοριακού Συστή-
ματος Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κατασκευών που αναφέρει:
Με γνώμονα την ενδιάμεση καταληκτική ημερομηνία 30/9/2020 
για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με τον N. 4495/2017, 
το ΤΕΕ έχει προβλέψει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μηχανικών 
από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων κατα-
σκευών κατά 300% περισσότερο από τον μέσο ημερήσιο όρο.
Ωστόσο, ο -πλέον και του ανωτέρω- φόρτος που προκαλείται από 
την επικείμενη λήξη προθεσμιών, δημιουργεί επιμέρους καθυστε-
ρήσεις και προβλήματα. Εξειδικευμένο προσωπικό του ΤΕΕ εργά-
ζεται επί 24ώρου βάσεως για τη διατήρηση της διαθεσιμότητας 
των συστημάτων.
Προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι, συστήνεται στους διαχειρι-
στές μηχανικούς να αξιοποιήσουν το υπολειπόμενο χρονικό διά-
στημα για την καταχώρηση στοιχείων με την εξής προτεραιότητα:
• ένταξη ακινήτων στον Ν. 4495/2017 με αυθαίρετες κατασκευές/

χρήσεις της κατηγορίας 5. Η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταλη-
κτική για την καταβολή του παραβόλου ή τη μεταφορά τους από 
τον Ν. 4178/2013.
• ένταξη ακινήτων στον Ν. 4495/2017 με αυθαίρετες κατασκευές/
χρήσεις των κατηγοριών 1-4. Εάν η καταβολή του παραβό-
λου ή η μεταφορά τους από τον Ν. 4178/2013 υλοποιηθεί από 
01/10/2020, το πρόστιμο υπολογίζεται αυξημένο κατά 20%.
• περαίωση δηλώσεων του Ν. 4178/13 με φύλλα καταγραφής 
κατηγορίας 5.
Εφιστούμε την προσοχή σε δηλώσεις που παραμένουν στον Ν. 
4014/2011, οι οποίες, για ολοκλήρωση και οποιαδήποτε διοικητι-
κή ή συμβολαιογραφική πράξη, απαιτείται να μεταφερθούν στον 
Ν. 4495/2017.
Προτείνεται, επίσης, μέχρι την προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου 
να μην αποτελεί προτεραιότητα για τους διαχειριστές μηχανικούς 
η υποβολή στο σύστημα σχεδίων και δικαιολογητικών στις δη-
λώσεις των Ν. 4178/2013 και Ν. 4495/2017, παρά μόνο στις περι-
πτώσεις που ολοκληρώνεται η τελική προθεσμία υποβολής τους.
https://web.tee.gr/aythaireta-anakoinoseis/16-09-2020/

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ, ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΕΙ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ  Και να ανακοινώνει νέα επιχειρηματικά σχέδια

ΤΕΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟφΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

«Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της βιομηχανίας και κυρίως 
του μέσου Έλληνα για χαμηλότερο κόστος ενέργειας και θα 
ακολουθήσουμε τον ευρωπαϊκό δρόμο για να μειωθούν οι 
τιμές του ρεύματος». Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε 
από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδόθηκε αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, 
κατά τη σημερινή ομιλία του στο συνέδριο του Economist. Ο κ. 
Χατζηδάκης τόνισε ότι το target model –που θα ξεκινήσει την 
1η Νοεμβρίου- είναι η βασική τομή για φθηνότερη ενέργεια και 
θα εφαρμοστεί «όποια συμφέροντα και αν θιγούν και όποιες ιδε-

οληψίες και αν ταρακουνηθούν. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας θα σπάσει αυγά!», είπε χαρακτηριστικά. Αναφερό-
μενος στο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, δήλωσε ότι στό-
χος της κυβέρνησης είναι έως το τέλος Ιανουαρίου 2021 να έχει 
επιλεγεί ο ανάδοχος για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Αποκάλυψε επίσης 
ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται το αποτέλεσμα της 
διαιτησίας για τη ΛΑΡΚΟ που θα ανοίξει το δρόμο για την προ-
κήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού τον Οκτώβριο για ένα θέμα 
«που εκκρεμεί εδώ και 35 χρόνια». 
Αναλυτικά στις σελ 3,4 και 5

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΠΑΜΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
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Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περι-
εχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμ-
ματα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και 
European Research Council (ERC) στον Ορίζοντα 2020, 
διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα για ευκαιρίες σταδιο-
δρομίας και πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις από εθνικά 
και ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Ίδρυμα 
Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 
Σεπτεμβρίου 2020 (16:00-19:30) διαδικτυακά, μέσω της 
πλατφόρμας Microsoft Teams.
Η ημερίδα απευθύνεται στους Έλληνες και Κύπριους 
επιστήμονες στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και στο 

εξωτερικό μέσω της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και 
Συνεργασίας».
Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν χρηματο-
δοτικές ευκαιρίες που αφορούν τόσο διδακτορικούς και 
μεταδιδακτορικούς επιστήμονες. Αναλυτικότερα, νέοι 
ερευνητές θα πληροφορηθούν πώς μπορούν να χρη-
ματοδοτηθούν μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
εθνικών υποτροφιών και να δικτυωθούν με κορυφαίους 
ερευνητές από όλο τον κόσμο.
Επίσης, θα ανακοινωθούν οι νέες αλλαγές που φέρνει 
το νέο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη (Horizon Europe) 
στις δράσεις Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 
και European Research Council από εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ θα παρουσιαστεί και το 

νέο πλαίσιο κινητικότητας, όπως αυτό θα ενταχθεί στο 
πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει το Erasmus+ για την 
περίοδο 2021-2027.
Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να ενημερωθούν για τις ενεργές αλλά και τις 
μελλοντικές προκηρύξεις υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ και του 
ΙΚΥ. Τέλος, στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας ωφελούμενοι 
όλων των δράσεων θα συμμετέχουν σε ανοικτή συζήτη-
ση με το κοινό.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται 
εγγραφή στη διεύθυνση: 
http://www.ekt.gr/el/node/24694

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Αρκαδίας 
διοργανώνουν σήμερα ενημερωτική ημερίδα, μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με θέμα: “Νέο πρόγραμμα 
ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι - πως μπορούν να αιτη-
θούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών”. Κεντρικός 
ομιλητής θα είναι ο Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμ-
ματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ»      

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 
Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

18 - 20 Σεπτεμβρίου 
2020

Olympia Forum Ι- Πανευρωπαϊκό 
συνέδριο για την ανάπτυξη των Περι-
φερειών της Ελλάδας 
Αρχαία Ολυμπία

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, εφημε-
ρίδα «Πατρίς»

25 - 30 Σεπτεμβρίου 
2020

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

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

Το Yπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο 
του Thessaloniki Helexpo Forum 2020, διοργανώνει εκ-
δήλωση με θέμα «Ρευστότητα, χρηματοδοτικά εργαλεία 
και ΕΣΠΑ» η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 
17:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» και θα 
μεταδοθεί διαδικτυακά.
Στη συζήτηση συμμετέχουν ο υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, η πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Αθηνά Χατζηπέτρου, ο 

πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύ-
σεων, Χάρης Λαμπρόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης  Τραπεζών, Γιώργος Χαντζηνικολάου, ο πρόε-
δρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Ελλάδος, Αθανάσιος Σαββάκης κ.ά.
Η συζήτηση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας του φόρουμ 
https://thessaloniki-helexpo-forum.gr/el/panel/
reystotita-hrimatodotika-ergaleia-kai-espa

«ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΑ»
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«Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της βιομηχανίας και κυρίως 
του μέσου Έλληνα για χαμηλότερο κόστος ενέργειας και θα 
ακολουθήσουμε τον ευρωπαϊκό δρόμο για να μειωθούν οι 
τιμές του ρεύματος». Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδό-
θηκε από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας εκδόθηκε αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που 
έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής 
Χατζηδάκης, κατά τη σημερινή ομιλία του στο συνέδριο του 
Economist. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι το target model –
που θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου- είναι η βασική τομή για 
φθηνότερη ενέργεια και θα εφαρμοστεί «όποια συμφέροντα 
και αν θιγούν και όποιες ιδεοληψίες και αν ταρακουνηθούν. 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα σπάσει 
αυγά!», είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στο πρόγραμ-
μα των ιδιωτικοποιήσεων, δήλωσε ότι στόχος της κυβέρ-
νησης είναι έως το τέλος Ιανουαρίου 2021 να έχει επιλεγεί 
ο ανάδοχος για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Αποκάλυψε επίσης ότι 
τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται το αποτέλεσμα της 
διαιτησίας για τη ΛΑΡΚΟ που θα ανοίξει το δρόμο για την 
προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού τον Οκτώβριο για 
ένα θέμα «που εκκρεμεί εδώ και 35 χρόνια».
 
Ακολουθούν τα κύρια σημεία της τοποθέτησης του κ. Χα-
τζηδάκη: 
 
Πρωτοβουλίες για μείωση του κόστους της ενέρ-
γειας
Αναφερόμενος στο target model, ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα παντελώς 
αδικαιολόγητα και εξαιτίας δογματισμών έχει μείνει  η 
τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν το έχει 
εφαρμόσει. Πέρα από το ότι είναι υποχρέωσή μας απέναντι 
στην Ε.Ε., αν είχαμε εφαρμόσει αυτό το μοντέλο, η αγορά 
θα λειτουργούσε ομαλότερα μέσω του ανταγωνισμού στο 
εσωτερικό και της σύζευξής μας με τις γειτονικές χώρες. Θα 
τερματίζονταν διάφορα ειδικά καθεστώτα και δώρα των 
κυβερνήσεων στον έναν και στον άλλον που στρεβλώνουν 
την αγορά και προξενούν αδικίες. Και κυρίως θα έπεφταν 
οι τιμές για τη βιομηχανία και τους απλούς καταναλωτές». 
 
Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε «ασυγχώρητο λάθος» ότι 
το σύστημα αυτό δεν έχει υιοθετηθεί. Όπως εξήγησε, «στις 
υπόλοιπες χώρες μπορεί μετά την υιοθέτησή του να έχουν 
προκληθεί ορισμένες αναταράξεις, αλλά το σύστημα αυτό 

οδηγεί τελικά σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές 
μέσω βασικά του ανταγωνισμού.
 
Ας μην εξάγουμε λάθος συμπεράσματα από το γεγονός ότι 
σήμερα κατά σύμπτωση η Ελλάδα εμφανίζει τη χαμηλότερη 
χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. 
Πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο που οφείλεται στις 
ήπιες θερμοκρασίες που επικρατούν στην Ελλάδα αυτές 
τις μέρες –σε συνδυασμό με μελτέμια- που επέτρεψαν την 
κάλυψη μεγάλου μέρους της σχετικά χαμηλής ζήτησης από 
φθηνή ενέργεια μέσω ΑΠΕ. Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη 
οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει σε 
αύξηση της ζήτησης και κατ’ επέκταση της Οριακής Τιμής 
Συστήματος. 
 
Η συγκυρία αυτή δεν αλλάζει την ευρύτερη τάση, ότι έχου-
με δυστυχώς την υψηλότερη χονδρεμπορική τιμή στην 
Ευρώπη. Γι’ αυτό λοιπόν θα εφαρμόσουμε το target model, 
όποια συμφέροντα και αν θιγούν και όποιες ιδεοληψίες 
και αν ταρακουνηθούν. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας είναι αποφασισμένο να σπάσει αυγά στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας! 
 
Αμέσως μετά το go-live το οποίο θα δοθεί την 1η Νοεμβρί-
ου μετά από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους, θα 
γίνει έως τα τέλη του έτους η σύζευξη της ελληνικής αγοράς 
ενέργειας με την ιταλική. Και θα ακολουθήσει η βουλγαρική 
στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Βούλησή μας είναι να εντα-
χθούν στο σύστημα αυτό ουσιωδώς, και όχι θεωρητικά, 
όλοι οι παίκτες. Έχουμε δέσμευση από τη ΔΕΗ ότι θα κινηθεί 
προς αυτή την κατεύθυνση. Και, προφανώς, ο τερματισμός 
στο μέλλον των ειδικών καθεστώτων σημαίνει ότι θα εντα-
χθούν στο νέο σύστημα της ελεύθερης αγοράς και οι ΑΠΕ, 
ξεκινώντας από καλύτερους όρους για τους διαγωνισμούς 
και προχωρώντας κατόπιν σε πλήρη ένταξή τους στο ενιαίο 
σύστημα. Ακριβώς όπως κάνουν και οι άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες».
 
«Στηρίζουμε τους παραγωγούς ενέργειας», συνέχισε ο κ. 
Χατζηδάκης, «είμαστε κυβέρνηση της ελεύθερης οικονο-
μίας, άρα αναγνωρίζουμε το δικαίωμά τους στα κέρδη. 
Αναγνωρίζουμε όμως και το δικαίωμα της βιομηχανίας και 
του μέσου Έλληνα για λογικότερες τιμές ενέργειας. Δεν θα 
ανακαλύψουμε τον τροχό. Θα ακολουθήσουμε τον ευρω-

παϊκό δρόμο. Ισχύουν όσα έχουμε ήδη πει για τη μείωση 
χρεώσεων χρήσης συστήματος της ενεργοβόρου βιομη-
χανίας, τη διατήρηση του μηχανισμού αντιστάθμισης για 
το κόστος των ρύπων και τη μείωση του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης στο ρεύμα της μέσης τάσης. Η βασική τομή 
όμως για τη μείωση του κόστους ενέργειας είναι το target 
model. Είμαστε σε συνεχή επαφή τόσο με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ενημερώνοντας συνεχώς για τις εξελίξεις όσο και 
με την ελληνική αγορά, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργει-
ας και τον ΑΔΜΗΕ, που έχουν κομβικό ρόλο στο πέρασμα 
στη νέα εποχή».

Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις
«Στην ίδια κατεύθυνση της μείωσης του κόστους της ενέρ-
γειας για τα νοικοκυριά, κινείται και η πολύ μεγάλη προ-
σπάθεια που κάνουμε για την επιτάχυνση των ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων. Σήμερα πληρώνουμε περίπου 800 εκατομ-
μύρια ευρώ ετησίως για τις ΥΚΩ. Είναι το κόστος ηλεκτρο-
δότησης των νησιών που δεν είναι διασυνδεδεμένα με την 
ηπειρωτική Ελλάδα. Θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτό 
το κόστος όσο το δυνατόν νωρίτερα! Και να βελτιώσουμε 
παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νησιών με 
το κλείσιμο των παλιών και ιδιαίτερα ρυπογόνων μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής!
 
Σε αυτό το πλαίσιο:
- Υπογράφηκαν στις 10 Ιουνίου οι συμβάσεις για τη μεγάλη 
ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής με χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης το 2023. 
- Η «μικρή» διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου θα ολο-
κληρωθεί, παρά τις αναταράξεις της εποχής, μέσα στο 2020.
- Η Νάξος θα μπει στο κλαμπ των διασυνδεδεμένων νησιών 
τον Οκτώβριο, ενώ εντός του έτους θα ολοκληρωθεί και η 
δεύτερη διασύνδεση Λαυρίου-Σύρου. 
- Ολοκληρώνουμε όλες τις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις των 
Κυκλάδων μέχρι το 2024.
- Δρομολογούμε όμως και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με 
τις γειτονικές μας χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν: τη δεύτερη 
Γραμμή Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης Ελλάδας-Βουλγα-
ρίας και την αναβάθμιση διασύνδεσης Ελλάδας-Βόρειας 
Μακεδονίας, δυο έργα που σχετίζονται άμεσα με την ενο-
ποίηση της ελληνικής αγοράς με την ευρωπαϊκή».
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Συνέχεια από τη σελ. 3
 
Ιδιωτικοποιήσεις
«Προσελκύουμε ιδιωτικά κεφάλαια που θα επιτρέψουν 
τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των υποδομών προς 
όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας με τις 
7 μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις τις οποίες προωθούμε. Ειδικό-
τερα: 
1.   Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της 
ΔΕΠΑ Υποδομών και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, για τις οποίες 
έχουμε πολύ έντονο ενδιαφέρον τόσο από την Ελλάδα όσο 
και από το εξωτερικό.  Στόχος είναι η επιλογή του αναδόχου 
για τη ΔΕΠΑ Υποδομών να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη 
Ιανουαρίου του 2021, ενώ η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα ακολουθή-
σει. 
 
2.   Προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την υποθα-
λάσσια δεξαμενή φυσικού αερίου της Καβάλας. Μέχρι 30 
Σεπτεμβρίου αναμένονται οι πρώτες μη δεσμευτικές προ-
σφορές. 
 
3.   Στη ΛΑΡΚΟ μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έχουμε 
υποχρέωση από το νόμο να λύσουμε το ζήτημα μέχρι το 
Φεβρουάριο. Τις αμέσως επόμενες μέρες αναμένουμε το 
αποτέλεσμα της διαιτησίας μεταξύ Δημοσίου και ΛΑΡΚΟ. 
Και τον Οκτώβριο –ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δι-
αιτησίας-  ξεκινάει ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για ένα θέμα 
το οποίο εκκρεμεί εδώ και 35 χρόνια. 
 
4.   Στο σχεδιασμό μας βρίσκεται επίσης η περαιτέρω ιδιω-
τικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, για την οποία εισαγάγαμε σχετική 
διάταξη στον πρόσφατο περιβαλλοντικό νόμο. 
 
5.   Δεν ξεχνάμε φυσικά την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των 
ΕΛΠΕ, εν ευθέτω χρόνω και με βάση τις εξελίξεις στις διε-
θνείς αγορές. 
 
6.   Τέλος, το Νοέμβριο ξεκινάει η μερική ιδιωτικοποίηση του 
ΔΕΔΔΗΕ. Θα προχωρήσει γρήγορα και υπολογίζουμε ότι θα 
ολοκληρωθεί την επόμενη άνοιξη. Η ιδιωτικοποίηση του 
ΔΕΔΔΗΕ θα είναι μεταξύ των άλλων μια ισχυρή ταμειακή 
ένεση για τη ΔΕΗ και είναι μέρος της ευρύτερης εξυγιαντι-
κής προσπάθειας που κάνουμε για την ίδια την επιχείρηση: 
Θυμάστε πού ήταν πέρυσι η ΔΕΗ και βλέπετε πού είναι φέ-

τος. Αυτό δεν έγινε αυτόματα, αλλά χάρη στα έκτακτα μέ-
τρα της κυβέρνησης πέρυσι το Σεπτέμβριο, χάρη στο νόμο 
4643/2019 που απελευθέρωσε την εταιρεία από την κρατι-
κή γραφειοκρατία καταργώντας παράλληλα τη μονιμότητα 
για τους νεοπροσλαμβανόμενους, χάρη στις προσπάθειες  
της διοίκησης της ίδιας της επιχείρησης.  Η προσπάθεια 
αυτή, εκτός από την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ θα συνε-
χιστεί με ένα εντυπωσιακό άνοιγμα της ΔΕΗ στις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας. Οι συμφωνίες που έχει ήδη συνάψει με 
ισχυρούς παίκτες της αγοράς δείχνουν το δρόμο.  Στην ίδια 
κατεύθυνση, θα έχει πολύ θετική επίδραση στο κόστος της 
ενέργειας και η πολιτική μας για την απεξάρτηση της ΔΕΗ 
και της χώρας γενικότερα από τον ρυπογόνο και κοστοβόρο 
λιγνίτη το 2023 (εκτός της Πτολεμαΐδας V που θα λειτουργεί 
το αργότερο μέχρι το 2028)».
 
Προώθηση της πράσινης ενέργειας 
«Η απολιγνιτοποίηση βασίζεται στο ολιστικό σχέδιο για 
την αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών (το 
masterplan) που παρουσιάσαμε πριν από μία εβδομάδα, 
και συνδέεται άμεσα με την προώθηση της πράσινης ενέρ-
γειας. Αυτή η πολιτική προτεραιότητα συνδέεται πολύ στενά 
με τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα νέα χρηματοδο-
τικά εργαλεία που προωθούνται, όπως το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που στοχεύουν 
στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων.
 
Η χώρα μας θα κληθεί να διαχειριστεί ένα μεγάλο όγκο 
κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και η ευθύνη του 
Υπουργείου μας είναι πολύ μεγάλη, αν λάβουμε υπόψη ότι 
πάνω από το 30% των συνολικών κεφαλαίων θα πρέπει να 
διοχετευθεί σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης.
 
Πρώτος σταθμός αυτής της προσπάθειας είναι η απολιγνι-
τοποίηση. Το masterplan για τη μετάβαση στη μετα-λιγνίτη 
εποχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης είναι 
ένα σχέδιο που διασφαλίζει ότι η μετάβαση αυτή θα είναι 
πράγματι δίκαιη. Θα χρηματοδοτηθεί με 5 δισ. ευρώ- επι-
πλέον των πόρων που οι λιγνιτικές περιοχές θα λάβουν από 
το ΕΣΠΑ- και θα κινητοποιήσει επενδύσεις σε τομείς που θα 
προσδώσουν ισχυρή και βιώσιμη αναπτυξιακή δυναμική, 
όπως την καθαρή ενέργεια, τη βιομηχανία, τον βιώσιμο 
τουρισμό, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο 
του Σχεδίου έχουν ήδη κατατεθεί 70 επενδυτικές προτάσεις 

οι οποίες θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας 
από αυτές που θα χαθούν. Και αυτό είναι μόνο η αρχή». 
Ορισμένα παραδείγματα των επενδύσεων που έχουν κα-
τατεθεί:
•         Η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 230 MW 
της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αξίας 133 εκατ. ευρώ! Η επένδυση 
αυτή εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό για την κατα-
σκευή φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 2,3 GW  
στη Δυτική Μακεδονία.
•         Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 0,5 GW 
στη Μεγαλόπολη.
•         Η άμεση έναρξη κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρ-
κου των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη, μία επένδυση 130 εκατ. ευρώ, 
το οποίο θα εγκαινιαστεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό 
την επόμενη εβδομάδα. 
•         Η μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου στη Δυτι-
κή Μακεδονία από την εταιρεία Solaris. 
•         Και η εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης ενέργειας 
στη Δυτική Μακεδονία από τη Eunice. 
 
Γίνεται φανερό από αυτά τα παραδείγματα το πόσο στενά 
συνδέεται η απολιγνιτοποίηση με την παράλληλη προώ-
θηση της πράσινης ενέργειας, μια πολιτική προτεραιότητα  
που εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του Εθνικού Σχεδί-
ου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2020-2030 για την αύξηση 
του ποσοστού των ΑΠΕ στο 35% της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας (από μόλις 17% σήμερα) και στο 60% της ηλε-
κτροπαραγωγής μέχρι το 2030. 
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Και σε αυτόν τον τομέα έχουμε μετρήσιμο έργο να 
επιδείξουμε, με τον περιβαλλοντικό νόμο 4685/2000 
εισαγάγαμε ρυθμίσεις που οδηγούν σε μεγάλη επιτά-
χυνση των έργων ΑΠΕ, όπως η αντικατάσταση της 
Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ με 
τη Βεβαίωση Παραγωγού. Το επιδιωκόμενο αποτέλε-
σμα είναι η μείωση του συνολικού χρόνου αδειοδότη-
σης από τα 5-7 χρόνια σήμερα στα 2 χρόνια, που είναι 
ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα επεξεργαζόμαστε νέο νομοσχέδιο για την ενέρ-
γεια το οποίο θα αφορά την απλοποίηση των επόμε-
νων φάσεων έως και την Άδεια Λειτουργίας των ΑΠΕ. 
Δημιουργούμε με αυτό το νομοσχέδιο τα θεσμικά 
θεμέλια για τη δημιουργία υβριδικών μονάδων (που 
θα συνδυάζουν ΑΠΕ με αποθήκευση ενέργειας), «κλα-
σικών» μονάδων αποθήκευσης και υπεράκτιων αιολι-
κών πάρκων». 
 
Ενεργειακή Εξοικονόμηση
«Το 2019 «τρέξαμε» με επιτυχία το δεύτερο κύκλο του 
προγράμματος “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον” από τον 
οποίο επωφελήθηκαν περίπου 23.000 νοικοκυριά. 
Παρουσιάσαμε ήδη τον Αύγουστο που μας πέρασε το 
νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, το «ΕΞΟΙ-
ΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ», προϋπολογισμού 850 εκατ. 
ευρώ που θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο και θα είναι 
μεγαλύτερο από οποιοδήποτε πρόγραμμα είχαμε στο 
παρελθόν σε αυτόν τον τομέα. Θα γίνει δε  προπομπός 
νέων προγραμμάτων-μαμούθ για την ενεργειακή εξοι-
κονόμηση στην πατρίδα μας που θα επεκταθούν πέρα 
από τις κατοικίες, στις επιχειρήσεις, τον τουρισμό, στα 
δημόσια κτίρια. Ανεβαίνουμε λοιπόν στο «Κύμα Ανα-
καινίσεων», που είναι άλλωστε μια από τις προτεραιό-
τητες της Ε.Ε., αλλά και μια πράσινη πολιτική που είναι 
ταυτόχρονα δημοφιλής για νοικοκυριά, επιχειρήσεις 
και ειδικά για τον κατασκευαστικό τομέα».
 
Ηλεκτροκίνηση
Περνώντας στο θέμα της ηλεκτροκίνησης, ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε τα απολο-
γιστικά στοιχεία των τριών πρώτων εβδομάδων του 
προγράμματος «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ», που δείχνουν 
ότι έχει αγκαλιαστεί από το κοινό. Όπως σημείωσε, 

«έχουν απορροφηθεί ήδη σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ 
από τον προϋπολογισμό, τα οποία έχουν δημιουργήσει 
τζίρο στην αγορά της τάξεως των 35 εκατομμυρίων 
ευρώ. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν αγορα-
στεί πλησιάζουν τα 400, αριθμός που αντιστοιχεί στο 
75% των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων των 
τελευταίων 4 ετών. Και εντός της εβδομάδας θα δημο-
σιεύσουμε την πρώτη λίστα με περίπου 500 εγκρίσεις 
αιτήσεων».
 
Διεθνής ενεργειακή συνεργασία 
«Είναι μία προσπάθεια που στοχεύει στην αναβάθμιση 
της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας και στη διαφο-
ροποίηση των πηγών και οδεύσεων ενέργειας, που 
αποτελεί προτεραιότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σε αυτό το πλαίσιο:
 
Πρώτον, έχουμε ολοκληρώσει στην Ελλάδα την 
κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ, ο οποίος ήδη τέθηκε σε 
δοκιμαστική λειτουργία και αναμένουμε να τεθεί σε 
πλήρη εμπορική λειτουργία έως το τέλος του έτους.
 
Δεύτερον, έχει πάρει σάρκα και οστά το μετοχικό 
σχήμα του project του τερματικού σταθμού επαναε-
ριοποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη, το λεγόμενο 
FSRU. Εγώ ο ίδιος, κατά την επίσκεψή μου στη ΔΕΘ 
στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσα την είσοδο του ΔΕΣΦΑ 
στο μετοχικό κεφάλαιο του FSRU! Αυτό σηματοδοτεί 
την ολοκλήρωση του σχήματος που θα υλοποιήσει το 
έργο. Η εμπορική λειτουργία του προγραμματίζεται 
στα τέλη του 2022 ή στις αρχές του 2023 ανάλογα με 
τον χρόνο λήψης της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης 
από τους μετόχους. Είναι έργο διαβαλκανικής συνερ-
γασίας, που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τη γεω-
στρατηγική σημασία της Ελλάδας στα μάτια της ΕΕ και 
των ΗΠΑ.
 
Τρίτον, προωθούμε δυναμικά τον αγωγό Διασύνδε-
σης Ελλάδας-Βουλγαρίας, τον λεγόμενο IGB, και ανα-
μένουμε την περάτωση της κατασκευής στο τέλος του 
2021. Έχει αυξημένη σημασία, καθώς μέσω της σύν-
δεσής του με το FSRU της Αλεξανδρούπολης, ανοίγει 
ένα νέο διάδρομο διαμετακόμισης αερίου από Νότο 
προς Βορρά που θα δώσει νέα αναπτυξιακή πνοή στην 
Ελλάδα.  Παράλληλα με τον IGB, υπάρχει και ο σχεδι-

ασμός για τους κάθετους άξονες αγωγών φυσικού αε-
ρίου στη Βόρεια Ελλάδα όπως είναι η διασύνδεση των 
Σκοπίων με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. 
 
Τέταρτον, τον Μάιο κυρώθηκε με μεγάλη πλειο-
ψηφία από την Βουλή η Διακυβερνητική Συμφωνία 
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ για τον αγωγό φυσικού 
αερίου EastMed. Έργο που όχι μόνο ενισχύει τη γε-
ωστρατηγική θέση της χώρας μας και την ενεργειακή 
μας ασφάλεια, αλλά και  επιβεβαιώνει τη στενή σχέση 
της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
3+1 (Ελλάδα,  Κύπρος, Ισραήλ και των ΗΠΑ).
 
Πέμπτον, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για 
το καταστατικό του East Med Gas Forum και η τελετή 
υπογραφής θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης 
στις 22 Σεπτεμβρίου. Έτσι μετατρέπεται σε μόνιμο ορ-
γανισμό το EMGF που είναι μια ιδιαίτερα σημαντική 
περιφερειακή πρωτοβουλία που προωθεί την ειρήνη 
και την περιφερειακή συνεργασία την περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου.
 
Η διεθνής ενεργειακή συνεργασία περιλαμβάνει φυ-
σικά και την ηλεκτρική ενέργεια! Σε αυτό το πλαίσιο 
πετύχαμε πέρυσι μια μεγάλη νίκη για την Ελλάδα με 
την επιλογή της Θεσσαλονίκης ως έδρας του RSC - του 
Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποστολή του νέου 
αυτού φορέα είναι να διασφαλίζει την συνεργασία και 
τον συντονισμό της λειτουργίας των Συστημάτων και 
των αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας, της 
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Υψηλής σημασίας είναι 
και το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia που θα συνδέσει 
το Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα και θα άρει την 
ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου».
 
«Αυτή είναι η προσπάθειά μας στον τομέα της ενέρ-
γειας. Μιλάμε για σειρά σημαντικών αλλαγών που 
μειώνουν το κόστος της ενέργειας, προωθούν την 
πράσινη ενέργεια και οικοδομούν μια διεθνή ενεργει-
ακή πολιτική που αυξάνει την ενεργειακή ασφάλεια 
και τη γεωστρατηγική θέση της χώρας», κατέληξε ο κ. 
Χατζηδάκης.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΠΑΜΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
Βασικά σημεία ομιλίας του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο συνέδριο του Economist
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Το 2021 θα ξεκινήσουν οι βαρέως τύπου εργασίες 
στην περιοχή του Ελληνικού, όπως είπε ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης στην 
24η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική 
Κυβέρνηση (Συνέδριο Economist).
 Ο κ. Γεωργιάδης –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ξεκίνησε την 
ομιλία του υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα εν μέσω 
της πανδημίας και των δυσκολιών μπορεί να προσελ-
κύει ξένους επενδυτές και να ανακοινώνει νέα επιχει-
ρηματικά σχέδια» κι αυτό το ανέφερε σχολιάζοντας 
την επιχειρηματική είδηση για την ολλανδική εταιρεία 
Reggeborgh Invest ν’ αποκτήσει το 5% του ΕΛΛΑΚΤΩ-
ΡΑ έχοντας αποκτήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς 
για άλλο ένα 12,5%.
 Αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική ψήφο εμπιστο-
σύνης, συνέχισε ο υπουργός σημειώνοντας ότι μια 
τέτοιου μεγέθους επένδυση, δεν θα συνέβαινε αν οι 
επενδυτές δεν πίστευαν πραγματικά ότι το μέλλον μας 
θα είναι πολύ καλύτερο.
 Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτά τα καλά νέα ήρθαν μετά τα 
καλά νέα για τη ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, που προχώρησε σε αύξη-
ση του μετοχικού της κεφαλαίου με την BLACKROCK να 
μετέχει σ’ αυτήν την αύξηση και τις επόμενες ημέρες, 
σημείωσε ο ίδιος, «θα έχουμε κι άλλο ένα πολύ ση-
μαντικό νέο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα σήμερα. 
Μακάρι να τελειώσει και αμέσως μετά να το ανακοι-
νώσουμε».
 
Ελληνικό 
Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ως παράδειγμα της αποφα-
σιστικότητας της κυβέρνησης να μετασχηματίσει τη 
χώρα το project του Ελληνικού και συγκεκριμένα ανέ-

φερε: «Είχα πει πέρυσι, εδώ στο συνέδριο αυτό ότι για 
εμάς ήταν πρώτη προτεραιότητα να ξεμπλοκαριστεί η 
επένδυση και να μπορέσουμε επιτέλους να τη δούμε 
να υλοποιείται. Διότι αυτή η επένδυση ανακοινώνο-
νταν για πολλά χρόνια -κι άλλες κυβερνήσεις το είχαν 
ανακοινώσει - κι εμείς θέλαμε να δείξουμε ότι αυτή η 
κυβέρνηση εννοούσε αυτό που έλεγε και ότι μπορού-
σαμε να επιτύχουμε τους στόχους μας».
 Μετά από ένα χρόνο, συνέχισε ο ίδιος, το project του 
Ελληνικού έχει ήδη ξεκινήσει. Βρίσκεται στις προ-
καταρκτικές εργασίες. Την Παρασκευή αναμένεται η 
ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου για το δι-
αγωνισμό για το Καζίνο. «Είμαι σίγουρος ότι όλα θα 
πάνε καλά. Πριν μερικούς μήνες το δικαστήριο απο-
φάσισε στο τμήμα, οπότε αν η Ολομέλεια πει το ίδιο, 
θα ξεμπλοκαριστεί και ο διαγωνισμός του Καζίνο και 
μέχρι το τέλος του έτους οι βασικές κατασκευαστικές 
εργασίες στο project θα ξεκινήσουν, διότι τώρα, όπως 
βλέπετε, γίνονται οι κατεδαφίσεις. Έχει ισοπεδωθεί 
όλο το μέρος. Οπότε μπορεί να ξεκινήσουν οι εργασίες 
και το 2021 θα ξεκινήσουν οι βαρέως τύπου εργασίες 
στην περιοχή αυτή. ‘Αρα, αυτό που είπαμε πριν από 
ένα χρόνο, υλοποιείται μετά από ένα χρόνο», σημεί-
ωσε ο ίδιος.
 
Η κρίση του Covid - 19  
Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι σε ένα διεθνές περι-
βάλλον μεγάλης ανταγωνιστικότητας η Ελλάδα, ανέ-
βηκε κατά 9 θέσεις στον δείκτη ανταγωνιστικότητας 
και δήλωσε αισιόδοξος ότι όταν θα ανακοινωθεί ο 
νέος δείκτης του doing business, η Ελλάδα θα είναι σε 
ακόμα καλύτερη θέση από πέρσι, «για να δείξουμε ότι 

έχουμε ξεκινήσει ήδη να αλλάζουμε τη χώρα μας προς 
μία νοοτροπία πιο φιλική προς το επιχειρείν».
 Ο υπουργός ανέφερε ότι η ύφεση δεν θα ξεπεράσει το 
8% συνολικά για το 2020, «το οποίο βεβαίως συνιστά 
πολύ υψηλό επίπεδο ύφεσης για μια χώρα σαν την 
Ελλάδα αλλά σίγουρα καλύτερο από ότι αναμενόταν» 
και υπογράμμισε τη σημασία της χρηματοδότησης 
της ευρωπαϊκής οικονομίας για την αντιμετώπιση του 
Covid-19.
 «Είμαι βέβαιος, συνέχισε, ότι θα βρούμε τρόπους ως 
Κυβέρνηση με την καλή συνεργασία που έχουμε με-
ταξύ μας να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να 
μετασχηματίσουμε, να μεταμορφώσουμε τη χώρα μας 
και να αξιοποιήσουμε τα χρήματα αυτά με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο».
 Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «γνωρίζουμε ότι τα 
μέτρα δεν είναι εύκολα, υπάρχουν αυστηρά μέτρα που 
εφαρμόζονται και κάποιες φορές είναι δύσκολο να τα 
λάβουμε αλλά μέχρι τώρα και ελπίζω και στο μέλλον 
βρίσκεται υπό έλεγχο η κατάσταση. Αυτό έδωσε την 
εικόνα προς όλους ότι η Ελλάδα είναι σοβαρή χώρα. 
Και να σας πω κάτι, η φήμη της Ελλάδας ήταν το πρό-
βλημα για πολλά χρόνια. Πολλοί πίστευαν ότι αυτή η 
χώρα ήταν ένα αποτυχημένο κράτος.
 Αποδείξαμε ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια. Και ως κοινω-
νία αποδείξαμε ότι ως Ευρωπαϊκή χώρα μπορούμε να 
ακολουθήσουμε κανόνες και κανονισμούς, μπορούμε 
να είμαστε πειθαρχημένοι και να πετυχαίνουμε τους 
στόχους μας. ‘Αρα με αυτό τον τρόπο η πανδημία μας 
βοήθησε κατά περίεργο τρόπο».

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
3948/B/15-9-2020) η Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας 
& Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την Αποζημίωση 
Ειδικού Σκοπού, για την ενίσχυση επιχειρήσεων συ-

γκεκριμένων πληττόμενων κλάδων λόγω της εμφάνι-
σης και διάδοσης του κορωνοϊού, για τον μήνα Ιούλιο 
2020. 
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, βά-
σει της συγκεκριμένης απόφασης, οι δικαιούχοι θα 

πρέπει να υποβάλουν από χθες 16 Σεπτεμβρίου 2020 
και έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2020, ηλεκτρονική αίτηση 
για τη χορήγηση της αποζημίωσης στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ, ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΕΙ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 
Και να ανακοινώνει νέα επιχειρηματικά σχέδια

ΕΩΣ ΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤφΟΡΜΑ
Για την χορήγηση της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού για τον μήνα Ιούλιο
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Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 
Τρεις προτεραιότητες ώστε στο τέλος της δεκαετίας η 
Ελλάδα να έχει ένα ηλεκτρικό σύστημα ασφαλές, κα-
θαρό και φθηνό, την κάλυψη των στόχων του Εθνι-
κού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ),  την 
εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του 
συστήματος και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας 
περιέγραψε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου κατά την 
τοποθέτησή της στο συνέδριο του Economist. 
Όπως εξήγησε η κ. Σδούκου, «σήμερα έχουμε περίπου 
10,5 GW από ΑΠΕ σε λειτουργία. Για την κάλυψη των 
στόχων του ΕΣΕΚ χρειαζόμαστε 19 GW έως το 2030. 
Πρέπει στη δεκαετία να προσθέσουμε 8,5 GW, μέσο 
όρο δηλαδή 850 MW ανά έτος. Αυτό αντιστοιχεί σε 
συνολικές επενδύσεις περίπου 9 δις. ευρώ για τη δεκα-
ετία. Το επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει και είναι έντο-
νο. Είναι ενδεικτικό ότι αυτή τη στιγμή, έργα συνολικής 
ισχύος 26 GW ωριμάζουν, με περίπου 5 εξ’ αυτών να 
αφορούν εξαιρετικά ώριμα έργα. Έργα ισχύος ακόμα 
35 GW έχουν αιτηθεί άδειας, ενώ υπάρχουν ακόμα 5 
περίπου GW σε μικρά έργα που συνδέονται στο δίκτυο, 
αλλά και 10 περίπου GW μεγάλα έργα ως στρατηγικές 
επενδύσεις. Μιλάμε συνολικά  για 11.000 έργα, όλων 
των τεχνολογιών και των μεγεθών, για συνολικά 76 
GW, για επενδυτικό ενδιαφέρον που υπερκαλύπτει τις 
ανάγκες του ΕΣΕΚ σε αναλογία περίπου 10 προς 1 ! Και 
είμαστε ακόμα στην πρώτη χρονιά της δεκαετίας. Ο 
κύκλος αδειών που θα ανοίξει εντός του 2020 προβλέ-
πεται να προσελκύσει κι άλλο ενδιαφέρον. Εμείς σαν 
υπουργείο πρέπει να θέσουμε τους κανόνες  ώστε να 
επιλεγούν τα καλύτερα, τα αποδοτικότερα, τα οικονο-
μικά πιο ανταγωνιστικά έργα».
Αποτιμώντας το σύστημα διαγωνισμών για τις ΑΠΕ 
(που λήγει στο τέλος του έτους), η Γενική Γραμματέας 
Ενέργειας ανέφερε ότι από το 2018 έως σήμερα μέσω 
των διαγωνιστικών διαδικασιών έχουν επιλεγεί έργα 
ισχύος 2,7 GW. Κατά την ίδια περίοδο, οι τιμές έχουν 
μειωθεί κατά 20% στα αιολικά και 22% στα μεγάλα 
φωτοβολταϊκά, κάτι που δείχνει ότι το επενδυτικό 
κλίμα σήμερα εμπνέει στους επενδυτές μεγαλύτερη 
σιγουριά, ότι το έντονο ενδιαφέρον παραπέμπει σε 

προοπτικές περαιτέρω συμπίεσης των τιμών και ότι το 
εργαλείο των διαγωνισμών είναι ικανό να οδηγήσει σε 
πιο ανταγωνιστικές τιμές. 
«Από την άλλη μεριά, το ισχύον καθεστώς ενίσχυσης 
της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ δεν μπορεί να συνε-
χιστεί για πάντα. Τα ΑΠΕ μπορούν πια -αλλά και πρέ-
πει- να εισέλθουν στην αγορά χωρίς προστατευτικό 
καθεστώς. Επομένως το εργαλείο των διαγωνισμών 
και του Feed-in Premium πρέπει να έχει στενό χρο-
νικό ορίζοντα εφαρμογής και να αφορά περιορισμέ-
νη ισχύ. Έτσι θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη πίεση 
για να εισέλθουν έργα στο βραχύβιο αυτό καθεστώς, 
πετυχαίνοντας ακόμα χαμηλότερες τιμές. Συνεπώς, η 
πρόθεσή μας είναι να ζητήσουμε από την Επιτροπή τη 
συνέχιση του σχήματος ανταγωνιστικών διαδικασιών, 
Με συγκεκριμένο, περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, με 
προαποφασισμένη ισχύ και με οργανωτικές και με-
θοδολογικές βελτιώσεις περιορίζουν τη δυνατότητα 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών»
 

ΑΠΕ και target model 
Εστιάζοντας στον ρόλο των ΑΠΕ στο target model –
που αποτελεί την επόμενη ημέρα στη χονδρεμπορική 
αγορά ενέργειας», η κ. Σδούκου διευκρίνισε ότι «Όλα 
τα νέα ΑΠΕ υποχρεούνται να συμμετέχουν στη νέα 
αγορά, κάτι που επιβάλλει νέες υποχρεώσεις αλλά και 
δίνει νέα εργαλεία στον παραγωγό. Μέσω των Φορέων 
Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ), οι ΑΠΕ θα εκπρο-
σωπούνται στην αγορά, ιδίως στη νέα ενδοημερήσια 
αγορά, και θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τη 
θέση που πήραν με βάση τις προβλέψεις της προηγού-
μενης μέρας και να  επικαιροποιήσουν τις προσφορές 

τους με βάση τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα. 
Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντική δυνατότητα για 
αιολικά και φωτοβολταϊκά. Παράλληλα όμως, η δυνα-
τότητα αυτή έρχεται με μια υποχρέωση: αστοχία στις 
προβλέψεις θα επιφέρει οικονομικές συνέπειες, μέσω 
χρεώσεων αποκλίσεων και μη συμμόρφωσης. Τα 
ΑΠΕ ωριμάζουν, αντιμετωπίζονται πλέον ως παίκτες 
ισότιμοι με τους άλλους ηλεκτροπαραγωγούς. Από 
την άλλη όμως, έχουν κίνητρο να συμπεριφερθούν 
ορθολογικά για να μετριάσουν τη βασική τεχνολογική 
αδυναμία των τεχνολογιών αυτών, τον απρόβλεπτο 
και μη κατανεμόμενο χαρακτήρα. Οι ασφαλέστερες 
προβλέψεις και η συνεπής εμπορική συμπεριφορά 
είναι προπομπός για την πλήρη ένταξη των ΑΠΕ σε 
καθεστώς αγοράς. 
Το target model όμως επιτρέπει και τη δυνατότητα 
σύναψης διμερών συμβάσεων πώλησης (PPAs). Και 
το μέλλον των ΑΠΕ είναι προς την κατεύθυνση αυτή, 
καθώς ήδη σε πολλές χώρες του κόσμου οι επενδύσεις 
σε ΑΠΕ χρηματοδοτούνται με διμερή συμβόλαια, τα 
οποία –ειδικά στις ώριμες τεχνολογίες- επιτρέπουν 
στον παραγωγό να αναπτύξει ελεύθερα την επενδυ-
τική του πρωτοβουλία. Παράλληλα, επιτρέπουν και 
στον αγοραστή να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη 
αγορά καθαρής ενέργειας σε σταθερή τιμή και προβλέ-
ψιμη ποσότητα. Διευκολύνουν έτσι την διαμόρφωση 
προϊόντων για τον τελικό καταναλωτή που εστιάζουν 
στην καθαρή ενέργεια. Το ηλεκτρικό ρεύμα ως προϊόν 
λοιπόν διαφοροποιείται και αποκτά ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά».
 
Προτεραιότητα η βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ 
Περνώντας στη δεύτερη προτεραιότητα, την βιωσιμό-
τητα του συστήματος, η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στο 
έλλειμμα το Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) που 
προβλέπεται να φτάσει στα 224 εκατ. ευρώ στο τέλος 
του έτους. «Είναι σαφές ότι ο ΕΛΑΠΕ υπέστη βαρύ 
πλήγμα από την υγειονομική και οικονομική κρίση και 
γι’ αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
έχει εισηγηθεί την έκτακτη επιχορήγηση του Λογαρια-
σμού από το Ταμείο Ανάκαμψης».  

Συνέχεια στη σελ. 8
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Συνέχεια από τη σελ. 7

Η κ. Σδούκου κατέστησε σαφές ότι σε κάθε περίπτωση το 
θέμα του ΕΛΑΠΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα για το ΥΠΕΝ 
το οποίο εξετάζει διαρθρωτικές αλλαγές στον σχεδιασμό του 
για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Πα-
ράδειγμα τέτοιας αλλαγής που εξετάζεται είναι η προώθηση 
μιας Ειδικής Αγοράς Εγγυήσεων Προέλευσης για εμπορία 
πράσινων πιστοποιητικών, με βάση το υφιστάμενο σχήμα 
του ΔΑΠΕΕΠ. Τόσο οι Εγγυήσεις Προέλευσης όσο και άλλα 
διαρθρωτικά μέσα για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του 
ΕΛΑΠΕ είναι αντικείμενο παράλληλης διερεύνησης. H Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας και ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), ως διαχειριστής του ΕΛΑΠΕ, έχουν 
αναθέσει δύο ανεξάρτητες μελέτες. Οι προτάσεις που θα κα-
τατεθούν θα αποτελέσουν τη βάση για την αναδιάρθρωση 
του ΕΛΑΠΕ. Σχετικές πρωτοβουλίες θα λάβουμε μέσα στους 
επόμενους μήνες».

 Σχεδιασμός της επόμενης ημέρας 
«Στη συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση ξεχνάμε κάτι 
βασικό. Οι στόχοι του 2030 δεν είναι ο τελικός προορισμός. 
Αυτός είναι η πλήρης απανθρακοποίηση. Η κάλυψη όλων 
των ενεργειακών μας αναγκών από καθαρές πηγές, που δεν 
εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου. Το 2050 είναι πολύ κοντά και 
η πλήρης απανθρακοποίηση της οικονομίας είναι αναγκαία 
και εφικτή. Από σήμερα λοιπόν σχεδιάζουμε τις βάσεις του συ-
στήματος που θα στηρίξει την απανθρακοποιημένη κοινωνία 
και οικονομία και στηρίζουμε τις νέες τεχνολογίες και καινοτό-
μες λύσεις που θα υποστηρίξουν ένα σύστημα 100% ανανε-
ώσιμων. Στην αποθήκευση, εξετάζουμε το ζήτημα συνολικά. 
Παράλληλα όμως, λαμβάνουμε υπόψη και ειδικές συνθήκες. 
Για παράδειγμα, σε μη διασυνδεδεμένα δίκτυα, υβριδικές 
μονάδες με ΑΠΕ και μονάδες αποθήκευσης συμβάλουν δρα-
στικά στην επάρκεια και ασφάλεια του συστήματος. Γι’ αυτό 
και έχουμε κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα νέο 
μεταβατικό πλαίσιο στήριξης υβριδικών μονάδων στα μη δι-

ασυνδεδεμένα νησιά (το οποίο προσωρινά έγινε δεκτό) ενώ 
παράλληλα, προχωράει η έγκριση ενός μόνιμου σχήματος. 
Ευελπιστούμε να έχουμε την απάντηση της Κομισιόν μέχρι 
τέλους του έτους, έτσι ώστε άμεσα να ολοκληρώσουμε το 
πλαίσιο τιμολόγησης τους και να είναι εφικτή η υλοποίηση 
αυτών των έργων».
Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Σδούκου αναφέρθηκε 
στις θεσμικές πρωτοβουλίες για τα θαλάσσια αιολικά πάρ-
κα και το υδρογόνο. «Σχεδιάζοντας για την επόμενη μέρα, 
δεν ξεχνάμε το επιχείρημα αναφορικά με τις επενδύσεις στις 
υποδομές φυσικού αερίου και την τύχη τους μετά την πλήρη 
απανθρακοποίηση. Εγκαίρως λοιπόν εξετάζουμε εναλλακτι-
κές, όπως το καθαρό υδρογόνο. Θα συνεχίσουμε να σχεδιά-
ζουμε πολιτικές που προάγουν τις ανανεώσιμες και εγγυώνται 
ότι στην ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση θα είμαστε πρωτο-
πόροι», κατέληξε.

Στα 137,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα συνο-
λικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ στο α’ εξάμηνο 2020, καταγράφοντας 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- άνοδο 9,2% έναντι των 126 εκατ. 
ευρώ το α’ εξάμηνο 2019, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 
ανακοινώθηκαν απόψε. 
Η αύξηση αυτή όπως επισημαίνεται από τη σημαντική αύξη-
ση του εσόδου των διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων, 
που αντιστάθμισε την οριακή πτώση που κατέγραψαν τα 
έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα: 

* Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν στα 96,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξη-
ση κατά 8,4% σε ετήσια βάση έναντι 89,4 εκατ. ευρώ το α’ 
εξάμηνο 2019.
* Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 
54,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 1,6% έναντι 55 εκατ. 
ευρώ για το α’ εξάμηνο 2019.
* Οι επενδύσεις κατέγραψαν αύξηση κατά 57,8% στα 122,6 
εκατ. ευρώ έναντι 77,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 
του 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 

271,5 εκατ. ευρώ. 
Σημειώνεται ότι πέρα από τις διασυνδέσεις των νησιών (Κρή-
τη, Κυκλάδες, Σκιάθος) είναι σε εξέλιξη η ανακατασκευή του 
ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Ο διαγωνισμός ύψους 46 εκατ. ευρώ 
βρίσκεται σε εξέλιξη με ισχυρό ενδιαφέρον από την αγορά. Η 
αναβάθμιση του ΚΥΤ, σημειώνει ο ΑΔΜΗΕ, θα ενισχύσει ση-
μαντικά την ενεργειακή ευστάθεια της Αττικής, αποτρέποντας 
συμβάντα μπλακ-ουτ στο Λεκανοπέδιο. Μέσω του νέου ΚΥΤ 
θα ηλεκτριστεί το «μεγάλο» καλώδιο της Κρήτης.

Καθαρά κέρδη (μετά φόρων) ύψους 13,5 εκατ. ευρώ κα-
τέγραψε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο 
πρώτο εξάμηνο του 2020 σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 
ανακοινώθηκανχθες, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναλυτικότερα, στο διάστημα αυτό η εταιρεία διπλασίασε το 
πελατολόγιό της πετυχαίνοντας αύξηση κατά 104% σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 ενώ αύξηση 25% σημεί-
ωσαν οι αιτήσεις σύνδεσης στο φυσικό αέριο.

Το χαρτοφυλάκιο της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέρ-
γειας περιλαμβάνει πάνω από 420.000 οικιακούς καταναλω-
τές, 9.000 επαγγελματίες, 200 μεγάλους εμπορικούς πελάτες 
και βιομηχανίες, αλλά και περισσότερα από 1.200 σχολεία και 
δημοτικά κτήρια.
«Επενδύουμε και αξιοποιούμε τις σύγχρονες τεχνολογίες για 
να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία εξυπηρέτησης προ-
κειμένου όχι μόνο να ικανοποιούμε τις ενεργειακές ανάγκες 

των πελατών μας, αλλά να τους προσφέρουμε μια ευχάριστη 
εμπειρία μέσα από τις υπηρεσίες κι έξυπνες λύσεις για το σπί-
τι και την επιχείρηση: 104% αύξηση στο χαρτοφυλάκιο του 
ρεύματος δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο», επεσήμανε 
σε δηλώσεις του ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Γιάννης 
Μητρόπουλος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ

ΣΤΑ 13,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΝΗΛΘΑΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ φΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Την υπογραφή δύο νέων συμβολαίων πώλησης φυσικού 
αερίου από την θυγατρική της (70%) Energean Israel που 
κατέχει το 100% των θαλάσσιων κοιτασμάτων Karish, Karish 
North και Tanin στο Ισραήλ ανακοίνωσε χθες η Energean, 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τα δύο συμβόλαια αντιστοιχούν σε ποσότητες φυσικού αερί-
ου έως 1,4 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως και η σύναψή τους 
αυξάνει τις μέχρι σήμερα συμβολαιοποιημένες ποσότητες της 
Energean στα 7 δισ. κυβικά μέτρα τον χρόνο. 
Το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου που καλύπτουν τα 
δύο συμβόλαια αφορά τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας Ramat Hovav στο Ισραήλ, ο οποίος ιδιωτικοποιή-
θηκε πρόσφατα. Η συμφωνία έχει διάρκεια 20 έτη, αποκλει-

στικό χαρακτήρα και προβλέπει κατώτατη τιμή προμήθειας. 
Το δεύτερο συμβόλαιο αφορά την προμήθεια ποσοτήτων 
φυσικού αερίου σε υφιστάμενους σταθμούς ηλεκτροπαρα-
γωγής της Ramat Hovav Partnership. Έχει διάρκεια 15 ετών 
και πρoβλέπει κατώτατη τιμή καθώς και ρήτρα take or pay. 
«Με τα δύο νέα συμβόλαια, η Energean φτάνει πλέον πολύ 
κοντά στην κάλυψη της πλήρους δυναμικότητας (8 BCMετη-
σίως) του «Energean Power», του πρώτου FPSO (Floating 
Production Storage Offloading) που θα λειτουργήσει στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Ο βραχυπρόθεσμος στόχος της εται-
ρείας είναι να κλείσει συμβόλαια και για την υπολειπόμενη 
διαθέσιμη δυναμικότητα του «Energean Power» και, σχετικά, 
εξετάζει τις προοπτικές που παρουσιάζουν τόσο η αγορά του 

Ισραήλ όσο και γειτονικές αγορές, σε συνδυασμό με τις προ-
οπτικές περαιτέρω επέκτασης στην Ανατολική Μεσόγειο που 
χαρακτηρίζουν και τις εννέα ερευνητικές άδειες που η ίδια 
κατέχει στο Ισραήλ», αναφέρει η εταιρεία. 
Ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, 
ανέφερε ότι η έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου από το 
κοίτασμα Karish προγραμματίζεται στο δεύτερο εξάμηνο του 
2021 ενώ πρόσθεσε πως «Τα νέα συμβόλαια ενισχύουν πε-
ραιτέρω την ροή εσόδων μας, η οποία είναι πολύ καλά προ-
στατευμένη από μελλοντικές διακυμάνσεις στις τιμές. Επιπλέ-
ον, μάς διασφαλίζουν ταμειακές ροές που υποστηρίζουν τον 
στρατηγικό μας στόχο να εξασφαλίσουμε σταθερά μερίσματα 
για τους μετόχους μας». 

H Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων και λύσεων, μέσω της θυγατρικής της στη Ρου-
μανία, Intrarom, ολοκλήρωσε έργο έξυπνου συστήματος μέ-
τρησης για την Distributie Energie Oltenia SA (DEO), πάροχο 
ηλεκτρικής ενέργειας και μέλος του Ομίλου CEZ στη Ρουμανία 
με παρουσία σε επτά περιφέρειες στην περιοχή Ολτενία, ανα-
φέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα, η Intrarom προμήθευσε, εγκατέστησε και έθε-
σε σε λειτουργία ένα υποσύστημα το οποίο μετρά και μετα-
δίδει δεδομένα από έξυπνους τριφασικούς και μονοφασικούς 
μετρητές ενέργειας (SMTs), καθώς και συλλέκτες δεδομένων. 
Η εταιρεία συνεργάστηκε με δύο υπεργολάβους, την ADD 
GRUP και την ADREM Invest. 
 Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο εντάσσεται στο 

στόχο του Ομίλου CEZ για τον εκσυγχρονισμό του συστή-
ματος μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, αντικαθιστώντας 
τους συμβατικούς μετρητές με έξυπνους. Συγκεκριμένα, 
διατέθηκαν 10.000 έξυπνοι μετρητές, φίλτρα και συλλέκτες 
δεδομένων, καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης, διαμόρφω-
σης και ενσωμάτωσης στο υπάρχον σύστημα πληροφοριών 
(MMDC). Επιπλέον, υλοποιήθηκαν υπηρεσίες εγκατάστασης, 
εκτεταμένων δοκιμών και θέση σε λειτουργία, και παρασχέ-
θηκαν υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού και υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγγύησης.
Το νέο έξυπνο σύστημα μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε 
αντίθεση με ένα συμβατικό, παρέχει περισσότερα δεδομένα 
κα τη δυνατότητα τηλεπίβλεψης και ελέγχου του έξυπνου με-
τρητή μέσω μιας αποτελεσματικής αμφίδρομης επικοινωνίας 

με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων. Η εξ αποστά-
σεως μέτρηση, σύνδεση και αποσύνδεση διευκολύνουν τον 
τελικό καταναλωτή.
Το έργο με τίτλο «Σύστημα μέτρησης και μετάδοσης δεδο-
μένων από μετρητές, αποτελούμενο από μονοφασικούς / 
τριφασικούς έξυπνους μετρητές και συλλέκτες δεδομένων» 
αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά έργο που οι Intrarom και ADD 
GRUP παρέδωσαν στην Distributie Energie Oltenia (DEO). 
Το πρώτο ολοκληρώθηκε το 2017 συμβάλλοντας ώστε η 
DEO να δοκιμάσει την εν λόγω τεχνολογία στο δίκτυο και να 
επιλέξει μια σωστή στρατηγική για την έξυπνη μέτρηση, με τα 
αποτελέσματα του έργου να δικαιώνουν την αρχική μελέτη/
υλοποίηση. 

Όσες εταιρείες δεν ενταχθούν στην πρώτη φάση του προ-
γράμματος υποστήριξης των Ελληνικών εξαγωγικών επιχει-
ρήσεων με στόχο να προσεγγίσουν σχεδόν 200 εκατομμύρια 
καταναλωτές διεθνώς που προωθούν η Enterprise Greece και 
η eBay, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο νέο πρό-
γραμμα που θα αποτελέσει την συνέχεια αυτής της στρατη-
γικής συνεργασίας, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι λεπτομέρειες 
αναμένεται να ανακοινωθούν πριν το τέλος του έτους.
Αυτό γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκ-
δήλωσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Enterprise 
Greece. 
Στην εκδήλωση, όπως αναφέρεται, έγινε ενημέρωση για το 
πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει ένα πακέτο παροχών που 

εξασφάλισε η Enterprise Greece για τις εταιρείες που έχουν 
προκριθεί να συμμετάσχουν στην πρώτη αυτή φάση, μεταξύ 
των οποίων:
1. Εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από Growth 
advisors της eBay και ομάδα υποστήριξης για την ευδόκιμη 
ανάρτηση των προϊόντων στα ηλεκτρονικά καταστήματα 
των συμμετεχόντων επιχειρήσεων
 2. Υψηλότερα μηνιαία όρια πωλήσεων σε τεμάχια / τζίρο σε 
σχέση με τα ισχύοντα
 3. Δωρεάν συνδρομή σε προνομιούχο πακέτο συμμετοχής 
για 3 μήνες.
 Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, τα τελευταία πέντε 
χρόνια, οι ελληνικές εξαγωγές αντιστοιχούν πλέον σε περισ-

σότερο από το ένα τρίτο του ΑΕΠ και συμβάλλουν ουσιαστικά 
στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Σε συνδυασμό με τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, δημιουργείται μια νέα οικονομία 
που στοχεύει στην εξωστρέφεια, στην αύξηση της εξαγω-
γικής βάσης και στην απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου της 
παγκόσμιας αγοράς. Μέσω της συνεργασίας με την eBay, 
η Enterprise Greece θα προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες 
άμεση πρόσβαση σε 182 εκατομμύρια καταναλωτές από 
190 χώρες και ευελπιστεί ότι αυτή η σύμπραξη θα ανοίξει τον 
δρόμο και σε νέες συνεργασίες, αναδεικνύοντας την αξία των 
ελληνικών προϊόντων.

ENERGEAN: ΔΥΟ ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΙΑ 1,4 ΔΙΣ. ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ   

ΕΡΓΟ ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ Η INTRACOM TELECOM

ENTERPRISE GREECE ΚΑΙ EBAY: ΠΡΩΤΗ φΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Νέα εταιρία Τεχνοβλαστός (spin-off), η οποία αξιοποιεί 
κατοχυρωμένη πρωτοποριακή τεχνολογία που ανα-
πτύχθηκε από Ερευνητές του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής 
Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ), ιδρύθηκε από το Ίδρυμα Τεχνο-
λογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με την επωνυμία «Biomimetic», 
από τον διευθυντή Ερευνών δρ. Εμμανουήλ Στρατάκη, με 
συνιδρυτές τους ερευνητές του ΙΤΕ δρ. Ευάγγελο Σκουλά, 
Ανδρέα Λεμονή, Αντώνη Παπαδόπουλο και Αλέξανδρο 
Μιμίδη. Η εταιρεία –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- προσέλκυσε 
900.000 ευρώ χρηματοδότηση σποράς (seed funding) 
από την Big Pi Ventures, εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων 
Υψηλού Επιχειρηματικού Κινδύνου (Venture Capital) του 
EquiFund, που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ). Είναι η δεύτερη εταιρεία spin-off του 
ΙΗΔΛ που χρηματοδοτείται από την Big Pi τους τελευταί-
ους έξι μήνες.
 Αντικείμενο της Biomimetic είναι η μείωση της αντανά-
κλασης ή της έντονης λάμψης κάτω από φως διαφανών 
επιφανειών ή οθονών, μέσω της επεξεργασίας τους με 
ακτινοβολία λέιζερ, ιδιότητα τεράστιας σημασίας για 
σχεδόν οποιοδήποτε οπτικό σύστημα και ηλεκτρονική 
συσκευή. Για παράδειγμα, η ανακλαστικότητα του γυα-
λιού είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο δεν μπορεί 
κανείς να χρησιμοποιήσει ένα tablet στο φως της ημέρας. 
Οι σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής αντι-ανακλαστικού 
γυαλιού έχουν υψηλό κόστος, περιλαμβάνουν μια πολύ-
πλοκη διαδικασία πολλαπλών βημάτων και απαιτούν τη 
χρήση χημικών, επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Συνεπώς, 
η ανάγκη εξεύρεσης βιώσιμων και οικονομικά αποδοτι-
κών λύσεων αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο απαιτητικά 
στοιχήματα της βιομηχανίας.

 Η Biomimetic προσφέρει μια απλή, χαμηλού κόστους και 
φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση. Εμπνευ-
σμένη από τις ελληνικές λέξεις «Βίος» και «Μίμηση», η 
Biomimetic, αξιοποιώντας τη σοφία της φύσης, χρησιμο-
ποιεί φως λέιζερ για την κατεργασία γυαλιού και άλλων 
διαφανών υλικών, μιμούμενη τις εκπληκτικές ιδιότητες 
ζωντανών οργανισμών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία χρη-
σιμοποιεί μεθόδους που μιμούνται τις υψηλής απόδοσης 
αντι-ανακλαστικές νανοδομές που βρίσκονται στα διάφα-
να φτερά διαφόρων ειδών τζιτζικιών και πεταλούδων. Η 
τεχνολογία έχει ένα τεράστιο φάσμα εφαρμογών σε οθό-
νες ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, ηλιακούς 
συλλέκτες και εξειδικευμένα οπτικά εξαρτήματα.
 Ο δρ. Εμμανουήλ Στρατάκης, δήλωσε: «Το όραμά μας 
έγινε πραγματικότητα. Οι μακροχρόνιες ερευνητικές μας 
προσπάθειες στο Εργαστήριο Μικρονανοδόμησης με 
Υπερβραχείς Παλμούς Λέιζερ του ΙΗΔΛ, σχετικά με τον 
τρόπο χρήσης των λέιζερ για τη μίμηση των εξαιρετι-
κών λειτουργιών των επιφανειών που δημιουργούνται 
από τη φύση, απέδωσαν καρπούς. Είναι πολύ σημαντικό 
να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την ίδρυση στην 
Κρήτη μιας αμιγώς καινοτόμου ελληνικής εταιρίας, με 
αντικείμενο τη βελτίωση της οπτικής ποιότητας του γυα-
λιού. Προσβλέπουμε ότι οι μελλοντικές οθόνες καθώς και 
άλλα προϊόντα της τεράστιας αγοράς των επιστρώσεων 
γυαλιού, θα ενσωματώνουν το γυαλί της Biomimetic».
«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που μία πρωτοποριακή τε-
χνολογία που αναπτύχθηκε στο ΙΗΔΛ βρίσκει πλέον τον 
δρόμο της προς την κοινωνία», ανέφερε ο καθ. Σπύρος 
Αναστασιάδης, διευθυντής του ΙΗΔΛ, τονίζοντας: «Η συ-
γκεκριμένη καινοτόμος εφαρμογή βασίστηκε σε μακρο-

χρόνια βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, πάντα υψηλής 
ποιότητας, που πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια του 
Τομέα Λέιζερ και Φωτονικής του ΙΗΔΛ στο πλαίσιο κυ-
ρίως ανταγωνιστικά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών 
έργων. Όλοι οι άνθρωποι που ενεπλάκησαν στην έρευνα 
είχαν ως οδηγό τους την αριστεία σε όλα τους τα βήματα. 
Αυτές οι αρχές καθοδηγούν την ερευνητική μας πορεία 
όλα τα χρόνια. Αναμένουμε πως η υψηλής ποιότητας 
έρευνα του ΙΗΔΛ θα οδηγήσει και σε επί πλέον καινοτομίες 
που θα ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία». 
Ο δρ. Αλέξανδρος Ελευθεριάδης, συνεργάτης της Big Pi 
Ventures, η οποία προχώρησε στην επένδυση, πρόσθεσε: 
«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που υποστηρίζουμε την 
εμπορική ανάπτυξη μιας τέτοιας πρωτοποριακής τεχνο-
λογίας. Η Biomimetic μπορεί να μετατρέψει οθόνες φορη-
τών συσκευών, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιηθούν 
σε πολύ ευρύτερο φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών. 
Είμαστε διπλά ενθουσιασμένοι επειδή η τεχνολογία ανα-
πτύχθηκε σε ένα ερευνητικό ίδρυμα και μπορεί να γίνει 
ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορεί να γεφυ-
ρωθεί η ακαδημαϊκή έρευνα με την ανάπτυξη εμπορικών 
προϊόντων».
 Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Επιστημονικό και Τε-
χνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) στις εγκαταστάσεις 
του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο, όπου έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες εγκατά-
στασης πιλοτικής παραγωγής αντι-ανακλαστικών γυάλι-
νων επιφανειών.

Σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Οικολογικό τριήμερο στην 
Αστυπάλαια» οργανώνουν από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμ-
βρίου στο νησί, o δήμος Αστυπάλαιας σε συνεργασία με 
το ECOCITY υπό την επιμέλεια της επιστημονικής του επι-
τροπής. Σκοπός του οικολογικού τριήμερου, όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύει το ΑΠΕ, 
είναι η έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση επί των κρίσι-
μων, επίκαιρων και σημαντικών ζητημάτων – περιβαλ-
λοντικών και οικονομικών – που επηρεάζουν άμεσα την 
ποιότητα ζωής των πολιτών, την τουριστική ταυτότητα 
του νησιού και την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης 
περιοχής. 
Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν πρωτότυπες συνεδρίες 
δημόσιας διαβούλευσης, ενεργοποιώντας στο μέγιστο την 

κοινωνία των πολιτών, καθώς και βιωματικές πρακτικές 
δράσεις με την συμμετοχή των νέων.
Με διαφορετική θεματική την κάθε μέρα, στις 25-26-27 
Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του «Οικολογικού Τριήμερου 
στην Αστυπάλαια», επιστήμονες και εξειδικευμένοι ειδικοί 
εκπρόσωποι αρμοδίων φορέων θα τοποθετηθούν και θα 
απαντήσουν ερωτήματα για την
- Αιολική ενέργεια και ΑΠΕ – τα υπέρ και τα κατά των ανε-
μογεννητριών, εναλλακτικές προτάσεις. Το σχέδιο εγκα-
τάστασης στο Ν. Αιγαίο και η ενεργειακή αυτονόμηση της 
νησιωτικής χώρας
- Κυκλική οικονομία – ανακύκλωση και αξιοποίηση 
απορριμμάτων – Δυνατότητες ενίσχυσης της οικονομίας 
του νησιού. Επιπτώσεις στον Τουρισμό – παρουσίαση 

επιτυχημένων παραδειγμάτων και του αντίστοιχου εγχει-
ριδίου εφαρμογής της Κ.Ο του ECOCITY– ο πρωταγωνι-
στικός ρόλος της αυτοδιοίκησης
- Βιώσιμη κινητικότητα - οικολογική μετακίνηση – Ηλε-
κτροκίνηση, Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πο-
λιτών και των νεων στην βιώσιμη μετακίνηση. Η οικο-
λογική μετακίνηση εργαλείο ανάπτυξης και τουριστικής 
αξιοποίησης.
Παράλληλα, θα διεξαχθεί συντεταγμένη δημόσια διαβού-
λευση και θα πραγματοποιούνται ενέργειες θεωρητικής 
και βιωματικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης νέων, εκ-
παιδευτικών και στελεχών της αυτοδιοίκησης.
Στην οργάνωση της εκδήλωσης συμπράττουν η ΠΕΔ Νο-
τίου Αιγαίου, η ΚΕΔΕ και ο ΕΟΤ.

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΤΕ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΝΤΙ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙφΑΝΕΙΕΣ   

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ» ΣΤΙΣ 25-26-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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Στις τεράστιες προκλήσεις λόγω κορωνοϊού και στο ρόλο των 
επενδύσεων στις υποδομές της χώρας για την οικονομία, ανα-
φέρθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, στην τοποθέτηση του 
στο συνέδριο του Economist. 
Ο κ. Καραμανλής χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης με-
γάλη ευκαιρία για επενδύσεις σε τομείς όπου η Ελλάδα πα-
ρουσιάζει στρατηγικά πλεονεκτήματα, όπως τα logistics, οι 
πολυμορφικές (intermodal) μεταφορές, η διασυνδεσιμότητα 
(interconnectivity). Εκτίμησε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται στο 
μεγαλύτερο hub της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής 
Μεσογείου και ανέπτυξε τους δύο πυλώνες της κυβερνητικής 
πολιτικής.  
Ο πρώτος πυλώνας αφορά σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο 
έργων συνολικού ύψους 13 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση, τόνισε 
ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ξεμπλοκάρει εμβλη-
ματικά έργα, τα οποία επί χρόνια παρέμεναν κολλημένα στη 
δίνη περίπλοκων προβλημάτων: Το Μετρό Θεσσαλονίκης, το 

νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και τον ΒΟΑΚ, το Πάτρα-Πύργος, 
την ολοκλήρωση του νότιου τμήματος του Ε65.Σημείωσε ότι 
ταυτόχρονα η κυβέρνηση προχωρά και σε νέα έργα, επεκτά-
σεις της Αττικής Οδού, το βόρειο τμήμα του Ε65 και τη νέα Πε-
ριφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης (το γνωστό Flyover), ενώ 
γίνονται παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα για την οδική ασφά-
λεια. Αναφέρθηκε και στις αλλαγές στον νόμο 4412, ώστε 
τα δημόσια έργα να προχωρούν με ταχύτητα, διαφάνεια και 
αποτελεσματικότητα. Επίσης, ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε 
στην ανάπτυξη των συνδυαστικών μεταφορών και την ανα-
βάθμιση της Ελλάδας στο χώρο των logistics. Επισήμανε ότι η 
ταχεία διασύνδεση Θεσσαλονίκης - Καβάλας - Αλεξανδρού-
πολης και Αλεξανδρούπολης - Μαύρης Θάλασσας, μπορεί να 
αναβαθμίσει στρατηγικά όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Υπογράμμισε 
ιδιαίτερα τη σημασία της διασύνδεσης του Λιμένα Θεσσαλο-
νίκης με τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία οδό, ενός έργου ύψους 70 
εκατ. ευρώ, το οποίο θα αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες 
συνδυασμένων μεταφορών, αλλά και τη συνολική ανταγω-

νιστικότητα του Λιμένα της συμπρωτεύουσας. Παράλληλα, 
με στόχο πάντα την ανάπτυξη και βέλτιστη αξιοποίηση του 
λιμένα της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις 
αναφορικά με το έργο της επέκτασης του 6ου Προβλήτα του 
Λιμένα, προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ, που θα αναδείξει 
το λιμάνι σε νέο μεταφορικό κόμβο για την Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και την Βαλκανική. 
Ο κ. Καραμανλής, επεσήμανε, επίσης, την σημασία αξιοποίη-
σης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων μέσα από το Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών που περιλαμβάνει έργα για 
την ασφάλεια του διαδρόμου προσγείωσης - απογείωσης και 
των εναέριων λειτουργιών, καθώς και την αναβάθμιση του 
επιπέδου εξυπηρέτησης.  
Τέλος, ανέφερε πως «τα έργα της επόμενης 15ετιας έχουν να 
κάνουν πρωτίστως με την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, την 
ηλεκτροκίνηση και τον χώρο των logistics».

Ως ευκαιρία ανάπτυξης αντιμετωπίζουν την πανδημική κρίση οι 
6 στις 10 εταιρείες-μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, οι οποίες, τοποθετούμενες σε νέα 
έρευνα του φορέα, «εξηγούν» με ποιες αποφάσεις κέρδισαν το 
στοίχημα της επόμενης μέρας, αναβαθμίζοντας τη θέση τους 
στην αγορά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ- από τους συμμετέχοντες στο 
πρώτο σκέλος της έρευνας, το 58,82% δήλωσε ότι αξιοποίησε 
την κρίση του Covid-19 ως ευκαιρία έντασης της επιχειρηματι-
κής δράσης και για το σκοπό αυτό:
* Το 51,52% επαναπροσδιόρισε τη στρατηγική του
* Το 27,27% διεύρυνε τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσι-
ών, στρέφοντας την προσοχή σε αγορές, οι οποίες παρουσία-
σαν υψηλότερη ζήτηση εν μέσω πανδημίας
* Το 9,09% επιδίωξε συνέργειες-συνεργασίες με τρίτες εταιρείες
* Το 6,06% έδωσε έμφαση στις εξαγωγές
* Το 6,06% προχώρησε σε νέες επενδυτικές κινήσεις.
Από την ίδια έρευνα προέκυψε επίσης ότι, προκειμένου οι εται-
ρείες να προσαρμοστούν καλύτερα στα έκτακτα δεδομένα που 
επέβαλε η πανδημική κρίση στην οικονομία, προχώρησαν σε 
μια σειρά από ενέργειες, άμεσης εφαρμογής. Ειδικότερα:

* To 40% αξιοποίησε το μέτρο της τηλεργασίας
* Το 22% έδωσε έμφαση στην ψηφιοποίηση των υποδομών 
και διαδικασιών
* Το 12% προέβη σε μείωση των λειτουργικών εξόδων
* Το 12% αξιοποίησε τα μέτρα «Συν-Εργασία» και αναστολή 
σύμβασης εργασίας
* Το 10% έκανε χρήση κάποιων εκ των μέτρων-εργαλείων τό-
νωσης της ρευστότητας
* Το 2% αξιοποίησε το μέτρο περί μείωσης των ενοικίων

* Το 2% έδωσε έμφαση στη μερική απασχόληση. 
Σημειώνεται ότι στο σύνολό τους, οι εταιρείες που συμμετείχαν 
στην έρευνα, δεν προέβησαν σε μείωση του προσωπικού προ-
κειμένου να περιορίσουν τα κόστη τους. 
Ο γενικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, σχολιά-
ζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, τόνισε ότι «η μετατροπή 
της οποιασδήποτε κρίσης σε ευκαιρία ανάπτυξης, πάντα θα 
αποτελεί υγιή αντίδραση για κάθε επιχείρηση, η οποία επιμένει 
να στρέφει την προσοχή της στο μέλλον, έχοντας νωρίτερα με-
ριμνήσει για τη διαμόρφωση ισχυρών δομών λειτουργίας και 
ευέλικτων διαδικασιών προσαρμογής σε κάθε έκτακτη συνθή-
κη». Όπως ο ίδιος σημειώνει: «Η αναζήτηση ευκαιριών εν μέσω 
κρίσης, αποτελεί άσκηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας, ιδιαίτερα 
όταν η επιχειρηματική κοινότητα καλείται, εξερχόμενη από μια 
βαριά μακροοικονομική κρίση, να αντιμετωπίσει μια νέα, αυτή 
τη φορά υγειονομική κρίση που δεν έχει προηγούμενο. Ωστόσο, 
με ψύχραιμη σκέψη, καινοτόμες ιδέες, διάθεση για μεγαλύτερα 
ρίσκα και τη στήριξη της Πολιτείας, κάθε εμπόδιο μπορεί να 
καμφθεί».

ΚΩΣΤΑΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ HUB ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

ΕΞΙ ΣΤΙΣ 10 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Τα βασικά σημεία στρατηγικής του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών για το ποδήλατο και τα Σχέδια Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) παρουσίασε ο Υφυπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, στην 
εκδήλωση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
(ΚΠΙΣΝ) και του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου με θέμα 
«Επιχειρήσεις φιλικές προς το ποδήλατο» (Cycling Friendly 
Business), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο κ. Κεφαλογιάννης συνεχάρη τους διοργανωτές για την 
πρωτοβουλία τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας 2020 και ανέφερε τα εξής: 
«Η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα αποτελεί μέρος της στρα-
τηγική μας, όχι μόνο για προφανείς λόγους όπως είναι η 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά 
κυρίως για τη βελτίωση της ζωής μας στις μεγαλουπόλεις 
όπως η Αθήνα. 
Προφανώς, το ποδήλατο κερδίζει διαρκώς έδαφος, ως εναλ-
λακτικός τρόπος μετακίνησης, διαθέτοντας εκείνα τα χαρα-
κτηριστικά που μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε 
αυτό τον στόχο. 
Το ζήτημα είναι ότι ενώ τα πλεονεκτήματά του είναι σε όλους 
μας γνωστά, όπως ότι δεν προκαλεί κάποιου είδους περιβαλ-
λοντική όχληση, ως και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης 
του χρήστη, δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα αποτρεπτικοί πα-
ράγοντες για την επιλογή του ως μέσο μετακίνησης. 
Αυτούς του αποτρεπτικούς παράγοντες φιλοδοξούμε στο 
Υπουργείο να περιορίσουμε. 

Και το πρώτο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε εδώ είναι 
η διασφάλιση ενός ενιαίου σχεδιασμού των αστικών μεταφο-
ρών, που θα δίνουν βάρος και θα προωθούν τις εναλλακτικές 
μορφές μετακίνησης, έχοντας ως κεντρικό στόχο τη γρήγορη 
και ασφαλή μετακίνηση. Και γιατί όχι, την ευχαρίστηση του 
πολίτη. 
Στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ετοιμάζουμε το 
πρώτο σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στό-
χου, που δεν είναι άλλο από τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κι-
νητικότητας (ΣΒΑΚ).
Για πρώτη φορά δημόσιες πολιτικές που σχετίζονται με τις 
υποδομές, τον ΚΟΚ, την οδική ασφάλεια και προφανώς τη 
χρήση του ποδηλάτου, εντάσσονται σε μια ενιαία και συνεκτι-
κή στρατηγική, που θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα στη μετά-
βαση σε μια πράσινη και φιλική προς τον πολίτη μετακίνηση. 
Στο πλαίσιο αυτό, επιθυμούμε, ειδικά οι Επιχειρήσεις, ως 
ενεργά κύτταρα της κοινωνίας, να παίξουν σημαντικό ρόλο 
σε αυτή την κατεύθυνση, μέσω της ένταξης του ποδηλάτου 
στην καθημερινότητα των εργαζομένων τους. 
Και επειδή η Πολιτεία πρέπει να δίνει πρώτη το καλό παρά-
δειγμα, ίσως να γνωρίζετε ήδη, ότι το Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών πρόσφατα έγινε ο πρώτος πιστοποιημένος 
οργανισμός φιλικός προς το ποδήλατο στην Ελλάδα.
Πριν από δυο μήνες λάβαμε την πιστοποίηση «Cycle Friendly 
Employer», καθώς στο Υπουργείο διαθέτουμε πλέον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης ποδηλάτων που πληροί 
τις διεθνείς προδιαγραφές για την ασφαλή στάθμευση των 

ποδηλάτων.
Δεν θα πω περισσότερα, νομίζω ότι και στη χώρα μας σιγά 
σιγά, έχει επέλθει μια αλλαγή νοοτροπίας, η οποία διακρίνει 
τόσο αυτή την κυβέρνηση όσο και την πλειονότητα των πο-
λιτών.
Τις επόμενες μέρες θα δώσουμε σε διαβούλευση το σχέδιο 
νόμου για το πλαίσιο λειτουργίας των Σχεδίων Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), αλλά και τη μικροκινητικότη-
τα, με την οποία η χώρα μας για πρώτη φορά θα αποκτήσει 
συγκεκριμένους κανόνες κυκλοφορίας και προδιαγραφές για 
τα μέσα μικροκινητικότητας.
Ειδικά με τα ΣΒΑΚ, εξασφαλίζουμε πλέον την ύπαρξη απλών 
κανόνων, ώστε να ενθαρρύνουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
α’ και β’ βαθμού να αποκτήσει πρόσβαση στα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που υποστηρίζουν τέτοια προγράμματα.
Μαζί με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, όλο το προηγούμε-
νο διάστημα, συνεργαστήκαμε άψογα για την προώθηση 
του σχεδίου νόμου για την Ηλεκτροκίνηση και εργαζόμαστε 
έντονα για να υλοποιήσουμε τις προβλέψεις αυτού του νό-
μου, καταρτίζοντας το Μητρώο Υποδομών και Φορέων της 
Αγοράς Ηλεκτροκίνησης, θέτοντας τις προδιαγραφές αυτών 
των υποδομών. 
Αυτή η αλλαγή στον τρόπο σκέψης και κουλτούρας όλων 
μας, είναι αυτή που μας παρακινεί για να κάνουμε το μεγάλο 
βήμα προς μια πράσινη μετακίνηση φιλική προς όλους τους 
πολίτες».

Από σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, ξεκινούν 
οι αιτήσεις επιχειρήσεων για 9.200 νέες θέσεις εργασίας με 
κατώτατο μισθό 830 ευρώ και επιδότηση 80% (ανώτατο 
όριο τα 830 ευρώ μηνιαία) για την πρόσληψη επιδοτούμε-
νων ανέργων όλων των ηλικιών, στο πλαίσιο του αναβαθ-
μισμένου και ενισχυμένου «προγράμματος μετατροπής της 
επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας, μέσω της 
επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Δηλαδή, για κάθε πρόσληψη, το ελάχιστο ποσό 
της επιχορήγησης των εργοδοτών ανέρχεται στα 826 ευρώ 
μηνιαία και σε 11.564 ευρώ ετήσια.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το πρόγραμμα επιχορη-
γεί για 12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμ-
βάνουν επιδοτούμενους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» 
σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ωφελούμενοι είναι οι άνερ-
γοι τακτικής επιδότησης στους οποίους υπολείπεται τουλάχι-
στον το 50% της επιδότησής τους, καθώς και οι επιδοτούμενοι 
μακροχρόνια άνεργοι που αποφασίζουν να μετατρέψουν το 

επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά 
εργασίας».
Παράλληλα, ο ΟΑΕΔ επισημαίνει ότι, στοχεύοντας στη βελτί-
ωση της λειτουργίας, των κινήτρων και της αποτελεσματικό-
τητας του προγράμματος, που είχε καλύψει μόνο 800 από τις 
10.000 θέσεις από το 2017, η τροποποίηση του προγράμμα-
τος περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:
- Καθορίζονται στα 830 ευρώ το μήνα οι ελάχιστες ακαθάρι-
στες αποδοχές των ανέργων που προσλαμβάνονται (περίπου 
700 ευρώ καθαρά).
- Αυξάνεται στο 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού 
κόστους η ανώτατη μηνιαία επιδότηση των επιχειρήσεων, 
έως τα 830 ευρώ. Δηλαδή, η ανώτατη επιδότηση για την 
πρόσληψη ενός επιδοτούμενου ανέργου υπερδιπλασιάζεται.
- Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε εργοδότες που 
απασχολούν έως 10 άτομα, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε 
όλους τους εργοδότες, ανεξάρτητα από τον αριθμό του προ-
σωπικού τους.
- Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε επιδοτούμενους 

μακροχρόνια ανέργους στους οποίους υπολείπονται τουλά-
χιστον δύο μήνες επιδότησης, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε 
όλους τους επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους.
- Απλουστεύεται και γίνεται ταχύτερη η διαδικασία αίτησης 
και πρόσληψης ανέργων για τις επιχειρήσεις.
- Μετατρέπεται σε ηλεκτρονική η διαδικασία αίτησης και κα-
τάθεσης δικαιολογητικών για την είσπραξη της επιχορήγησης 
από τις επιχειρήσεις.
- Καταργείται η τρίμηνη δέσμευση για διατήρηση προσωπι-
κού, μετά το τέλος της 12μηνης επιχορήγησης.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 
71.293.000 ευρώ και καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ. Στην 
επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους 
συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα Δώρα Χριστουγέννων 
και Πάσχα και επίδομα αδείας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ φΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ» (CYCLING FRIENDLY BUSINESS)
Ομιλία του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη στην εκδήλωση

ΟΑΕΔ: 9.200 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 80% 
Για επιχειρήσεις και κατώτατο μισθό 830 ευρώ για ανέργους
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Από το 2021 θα έχει, μεγάλο μέρος του πληθυσμού, κάλυ-
ψη από τα νέα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G), ανέφερε στους 
κοινοβουλευτικούς συντάκτες, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο 
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακά-
κης, στο περιθώριο της επεξεργασίας σχετικού νομοσχεδί-
ου από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. 
Η δημοπρασία τρέχει, και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η 
πληθυσμιακή κάλυψη από τα δίκτυα 5Γ προβλέπεται να 
φθάσει το 60% σε τρία χρόνια και το 94% σε έξι χρόνια, 
ωστόσο, στα μέσα του 2021 θα υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη 
κάλυψη, είπε ο κ. Πιερρακάκης. Σημείωσε ότι οι αλλαγές 
δεν θα φανούν τόσο σε όσους διαθέτουν κινητά τηλέφωνα 
5ης γενιάς, όσο σε όσους θα επωφεληθούν από τις νέες 
εφαρμογές που θα αναπτύξουν εταιρείες και πανεπιστή-

μια, όπως η τηλεϊατρική στα νησιά, οι μεταφορές κά. 
Όπως σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης, τα χρήματα που θα 
κερδίσει το κράτος από τη δημοπρασία του φάσματος 
συχνοτήτων 5Γ, δεν θα πάνε όλα στο χρέος όπως είχε 
συμφωνηθεί, αλλά το 25%, μέσω του προβλεπόμενου τα-
μείου Φαιστός, θα αποδοθούν για την ενίσχυση νεοφυών 
επιχειρήσεων που θα εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του 
φάσματος. Όσο για την ακτινοβολία των κεραιών 5Γ είπε 
ότι η Ελλάδα όχι μόνο τηρεί τους διεθνείς κανόνες, αλλά 
θέτει τα σχετικά όρια στο 70% των διεθνών ορίων.
Αναφερόμενος επίσης σε άλλες διατάξεις του συζητού-
μενου νομοσχεδίου με τίτλο «Κώδικας Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης» είπε ότι επεκτείνεται σε 1.000, το δίκτυο 
των χωριών χωρίς ψηφιακή τηλεοπτική κάλυψη (λευκές 

περιοχές). Το κράτος φροντίζει έτσι ώστε για τα επόμενα 
8 χρόνια οι κάτοικοι των χωριών αυτών να αποκτήσουν 
δωρεάν δορυφορικές κεραίες συνδρομητικής τηλεόρασης 
για να λαμβάνουν τους ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθ-
μούς, είπε ο κ. Πιερρακάκης.
Για την κατάργηση του φαξ στο Δημόσιο, σημείωσε ότι με 
νομοτεχνική βελτίωση, θα πάει για τον Δεκέμβριο, αντί για 
τον Οκτώβριο που ήταν η αρχική πρόβλεψη.
Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο έγινε δεκτό, επί της αρχής, 
με ευρεία πλειοψηφία από την αρμόδια κοινοβουλευτική 
επιτροπή. Οι βουλευτές της ΝΔ, του Κινήματος Αλλαγής 
και του ΜέΡΑ25 είπαν «ναι», οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και 
της Ελληνικής Λύσης επιφυλάχθηκαν για την ολομέλεια, 
ενώ οι βουλευτές του ΚΚΕ καταψήφισαν το νομοσχέδιο.

Το Βερολίνο προσφέρθηκε να δαπανήσει 1 εκ. ευρώ για 
να κατασκευάσει δύο τερματικούς σταθμούς αποθήκευ-
σης αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) 
σε μια προσπάθεια να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να 
μην επιβάλουν κυρώσεις σε σχέση με τον αγωγό φυσικού 
αερίου Nord Stream-2 ο οποίος θα μεταφέρει απευθείας 
φυσικό αέριο από την Ρωσία στην Γερμανία, αναφέρει δη-
μοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο οποίο αναφέρεται το 
ΑΠΕ, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς, 
έκανε την πρόταση αυτή με επιστολή που απέστειλε στις 

7 Αυγούστου στον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, 
πριν η Ουάσιγκτον επιβάλει κυρώσεις στις εταιρείες που 
εμπλέκονται στην κατασκευή του αγωγού Nord Stream-2, 
παγώνοντας την κατασκευή του. 
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι 
δεν μπορεί να σχολιάσει μεμονωμένα δημοσιεύματα. 
Στην επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών των 
Ηνωμένων Πολιτειών Στίβεν Μνούτσιν, σύμφωνα με την 
εφημερίδα Die Zeit, ο Σολτς υποσχέθηκε να διαθέσει το 
ποσό του 1 εκ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για 
να την κατασκευή δύο τερματικών σταθμών αμερικανι-

κού LNG, εάν η Ουάσιγκτον συμφωνήσει να μην επιβάλει 
κυρώσεις στις εταιρείες που σχετίζονται με την κατασκευή 
του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream. 
Οι δύο τερματικοί σταθμοί θα πρέπει να κατασκευασθούν 
σε δύο τοποθεσίες στα παράλια της Βόρειας Θάλασσας. 
«Σε αντάλλαγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν 
ανεμπόδιστα την κατασκευή και λειτουργία του Nord 
Stream-2», φέρεται να λέει απόσπασμα της επιστολής που 
επικαλείται η Die Zeit όπως και ότι «οι ΗΠΑ δεν θα ασκή-
σουν το νομικό τους δικαίωμα να επιβάλουν κυρώσεις. 

Πτήσεις σε δημοφιλείς προορισμούς στη χώρα μας, όπως 
η Κέρκυρα, τα Χανιά, η Μύκονος, η Κως, η Καβάλα και η 
Πρέβεζα, συμπεριλαμβάνονται στα 15 νέα δρομολόγια 
που ανακοίνωσε η Lufthansa για το καλοκαίρι του 2021, 
από την Φρανκφούρτη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Επιπλέον, η εταιρεία θα προσφέρει πτήσεις και σε άλλους 
γνωστούς προορισμούς διακοπών, όπως τα Χέρες ντε λα 
Φροντέρα, Γκραν Κανάρια και Τενερίφη στην Ισπανία, η 
Χουργκάδα στην Αίγυπτο, η Πάφος στην Κύπρο, η Ριγιέκα 
στην Κροατία, η Λαμέτζια Τέρμε στην Ιταλία, η Ντιέρμπα 
στην Τυνησία και η Βάρνα στην Βουλγαρία. Οι πτήσεις εί-

ναι ήδη διαθέσιμες προς κράτηση από τις 16 Σεπτεμβρίου 
στο lufthansa.com ή μέσω των ταξιδιωτικών πρακτορεί-
ων.
Για να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση για το καλοκαίρι 
του 2021, αλλά και για να προσφέρει ακόμη πιο διευρυμέ-
νες επιλογές τόσο στους επιβάτες ταξιδιών αναψυχής, όσο 
και στους business ταξιδιώτες, η Lufthansa αναμένεται 
επίσης να αυξήσει την συχνότητα των δρομολογίων που 
έχουν ανακοινωθεί έως τώρα για το φετινό καλοκαίρι.
«Στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε ένα όσο το δυ-
νατόν πιο διευρυμένο πρόγραμμα και θεωρώ ότι με αυτές 

τις νέες πτήσεις βρισκόμαστε ακόμη πιο κοντά στο πτητικό 
πρόγραμμα της προ-κορωνοϊού εποχής. Ανυπομονούμε 
για το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν και θα καλωσορίσουμε 
ακόμη περισσότερους επιβάτες στα αεροσκάφη μας και θα 
τους δώσουμε την ευκαιρία να επισκεφτούν ακόμη περισ-
σότερους προορισμούς με την εταιρεία μας στην Ελλάδα, 
αλλά και να τονώσουμε την τουριστική κίνηση σε δημο-
φιλείς προορισμούς που σίγουρα δοκιμάστηκαν λόγω της 
πανδημίας το φετινό καλοκαίρι» ανέφερε ο Κωνσταντίνος 
Τζεβελέκος, General Manager Sales του Ομίλου Lufthansa 
σε Ελλάδα και Κύπρο.

ΒΟΥΛΗ: ΑΠΟ ΤΟ 2021, ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 5ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (5G)

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 
ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ φΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG)
Με αντάλλαγμα να μην επιβάλουν κυρώσεις στον αγωγό Nord Stream-2 που θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο

LUFTHANSA: ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΧΑΝΙΑ, ΜΥΚΟΝΟ, ΚΩ, ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
φΡΑΝΚφΟΥΡΤΗ  Για το ερχόμενο καλοκαίρι
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Στην έκδοση της νέας έκθεσης αειφορίας 2019 προχώρησε ο 
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στην οποία περιγράφεται αναλυτικά τόσο η 
ολοκληρωμένη στρατηγική του Ομίλου για τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη όσο και τα αποτελέσματα στους τομείς προτεραιότητάς του.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ, το 2019 ο Όμι-
λος ΗΡΑΚΛΗΣ πέτυχε μείωση των καθαρών εκπομπών CO2 
κατά 5,6% ενώ αντίστοιχα οι εκπομπές CO2 ανά τόνο τσιμέντου 
μειώθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εξίσου 
σημαντική μείωση πραγματοποιήθηκε και στις σημειακές εκπο-
μπές σκόνης κατά 54%. 
Στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας ο Όμιλος 
υποκαθιστά ορυκτά καύσιμα και ορυκτές πρώτες ύλες με δευ-
τερογενή υλικά, εξοικονομώντας σταθερά φυσικούς πόρους και 
βελτιώνοντας διαρκώς το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.  

Σημειώνεται ότι το 2019 η χρήση εναλλακτικών καυσίμων 
αυξήθηκε κατά 7,3% και ανήλθε σε 29%, συμβάλλοντας στον 
εθνικό στόχο για μείωση της ταφής των αποβλήτων. 
Παράλληλα, με αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν και οι προσπά-
θειές για την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών του αναφορι-
κά με την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζόμενων και συνεργατών 
του Ομίλου, που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά 
του. Οι συνεχείς και επίμονες προσπάθειες των ανθρώπων του 
Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στον τομέα αυτό, είχαν ως αποτέλεσμα τη 
λήψη δύο βραβεύσεων για την Υγεία & Ασφάλεια. 
Η νέα έκθεση αειφορίας, που συντάχθηκε και φέτος σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των GRI Standards, καλύπτοντας μάλιστα τις 
απαιτήσεις της «εκτενούς επιλογής» («Comprehensive option»), 
αποτελεί την 12η έκθεση αειφορίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και 

σηματοδοτεί τη διαχρονική δέσμευσή της εταιρείας τόσο στη 
διαφάνεια, όσο και στην προαγωγή της υπεύθυνης επιχειρη-
ματικότητας, μέσω της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεών 
της σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη 
διακυβέρνηση (ESG). 
 Η Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ομίλου ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά: «Συνεχής επιδίωξή μας είναι η βελτίωση 
των επιδόσεών μας αναφορικά με το περιβάλλον, την κοινωνία 
και τη διακυβέρνηση, μέσω της υλοποίησης της στρατηγικής 
μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιδιώκουμε να αποτελούμε μια 
θετική αλλαγή στον κλάδο που δραστηριοποιούμαστε αλλά και 
στην κοινωνία γενικότερα».

Ξεκινούν άμεσα οι συζητήσεις για να δημιουργηθεί «μια εμ-
βληματική ερευνητική δράση για το Ελληνικό Γενετικό Υλι-
κό«όπως γνωστοποιήθηκε στη συνάντηση που είχε χθες ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας με 
τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα, Σέρκο Χαρουτουνιάν και τον 
διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη Χατζηνικολάου. 
Μετά τη συνάντηση, ο κ. Δήμας δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ: 
«Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε ότι ξεκινάμε άμεσα τις συζη-
τήσεις για να δημιουργήσουμε μια εμβληματική ερευνητική 
δράση για το Ελληνικό Γενετικό Υλικό. Παράλληλα, να στη-
ρίξουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον πρωτογενή τομέα μέσω του Elevate Greece αλλά και την 
γενικότερη πολιτική ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των 
προϊόντων μας».
Υπενθυμίζεται, σε σχετική ανακοίνωση, πως το υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της γενικής γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας στηρίζει τον Αγροδιατροφικό Τομέα 
με τις εξής παρεμβάσεις:
•Υλοποιεί 3 Εμβληματικές Δράσεις που αφορούν στη δημι-
ουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας 
του «Μελιού» (3,1 εκατ. ευρώ), του «Αμπελιού» (2,5 εκατ. 
ευρώ) και της «Ελιάς» (1,4 εκατ. ευρώ). Παράλληλα υλοποι-
είται 1 επιπλέον εμβληματική δράση που αφορά στον τομέα 
της αγροδιατροφής της Περιφέρειας Κρήτης με συνολικό προ-
ϋπολογισμό 850.000 ευρώ.
•Παρακολουθεί την υλοποίηση 185 ενταγμένων έργων που 
αφορούν τον τομέα της Αγροδιατροφής, προϋπολογισμού 
84,7 εκατ. Δημόσια Δαπάνη/ 101,1 Συνολική) στη δράση 
«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» στα οποία συμμετέχουν 
551 φορείς για πραγματοποίηση έρευνας από Επιχειρήσεις, 

από συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, 
για αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με στόχο την 
επιχειρηματική ανάπτυξη.
•Εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση 7 αιτήσεις χρηματο-
δότησης για Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας 
(Innovation Clusters) του Τομέα της Αγροδιατροφής συνολι-
κού προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ για τον Φορέα Αρωγό 
και αναμένεται σύντομα η πρόσκληση με πρόσθετους πόρους 
του ΕΣΠΑ για τα μέλη των Clusters.
•Ετησίως πιστοποιούνται δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης 
από επιχειρήσεις μεταξύ αυτών και του Αγροδιατροφικού 
Τομέα. Το έτος 2017 υποβλήθηκαν 6 αιτήματα με συνολική 
πιστοποιούμενη δαπάνη 1,17 εκατ. ευρώ.

Την παράταση της δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της 
εξ αποστάσεως εργασίας προβλέπει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, 
Εργασίας και Υγείας, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, παρατείνεται, μέχρι και την 31η Δεκεμ-
βρίου 2020, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με από-

φασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο 
στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας 
θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως ερ-
γασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό 
μέτρο με την περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κα-

τεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως κυρώθηκε και ισχύ-
ει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

Μείωση 15,8% σημείωσε –αναφέρει το ΑΠΕ- η συνολική 
διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το α’ τρίμηνο 
εφέτος σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2019, ενώ κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση του α’ τριμήνου 2019 προς το α’ τρίμηνο 
2018 παρατηρήθηκε μείωση 2,6%.
Σύμφωνα, επίσης, με την ΕΛΣΤΑΤ:

*Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς 
λιμένες παρουσίασε αύξηση 1,1% το α’ τρίμηνο 2020 σε σύ-
γκριση με το α’ τρίμηνο του 2019, ενώ κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση του α’ τριμήνου 2019 προς το α’ τρίμηνο 2018 κα-
ταγράφηκε αύξηση 2%.
*Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) 

παρουσίασε μείωση 8,3% το α’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση 
με το α’ τρίμηνο του 2019, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση 
του α’ τριμήνου 2019 προς το α’ τρίμηνο 2018 σημειώθηκε 
μείωση 2,4%.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΚΑΤΑ 5,6% ΠΕΤΥΧΕ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟ 2019

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Χρ. Δήμας: Είναι απολύτως απαραίτητο να συνδεθεί πολύ πιο αποτελεσματικά η επιστημονική έρευνα και η εξειδικευμένη γνώση 
με την αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 31/12/2020 Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣφΥΓΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 15,8% Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ 
ΣΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
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Μία διεθνής ομάδα αστρονόμων ανακάλυψε βάσιμες 
ενδείξεις για την ύπαρξη ενός άθικτου γιγάντιου εξωπλα-
νήτη γύρω από ένα λευκό νάνο, κάτι που συμβαίνει για 
πρώτη φορά, όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία 
άστρων. 
Ο πλανήτης με την ονομασία WD 1856b, που έχει θερ-
μοκρασία έως 17 βαθμών Κελσίου (περίπου η μέση 
θερμοκρασία στη Γη), εκτιμάται ότι έχει μέγεθος μεγαλύ-
τερο ακόμη και από τον Δία, τον μεγαλύτερο πλανήτη του 
δικού μας ηλιακού συστήματος, ενώ ευρίσκεται σε από-
σταση 80 ετών φωτός από τη Γη, στο βόρειο αστερισμό 
του Δράκοντα. Η ιδιομορφία είναι ότι το γέρικο μητρικό 
άστρο του, ένας λευκός νάνος ηλικίας σχεδόν έξι δισεκα-
τομμυρίων ετών, δεν είναι μεγαλύτερο από τη Γη, αν και 
διαθέτει συμπυκνωμένη τη μισή μάζα του Ήλιου. Συνεπώς 
ο πλανήτης -πιθανότατα αέριος όπως ο Δίας- είναι πολύ 
μεγαλύτερος από το ίδιο το άστρο του, κάτι ιδιαίτερα ασυ-
νήθιστο.
Οι επιστήμονες, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή 
Άντριου Βάντερμπουργκ του Πανεπιστημίου του Ουι-
σκόνσιν-Μάντισον, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημο-

σίευση στο περιοδικό «Nature», πραγματοποίησαν την 
ανακάλυψη με τη βοήθεια του αμερικανικού διαστημικού 
τηλεσκοπίου TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) 
της NASA και δύο επίγειων τηλεσκοπίων στα Κανάρια 
Νησιά.
Ένας λευκός νάνος είναι ο μεγάλης πυκνότητας πυρήνας 
ενός άστρου σαν τον Ήλιο, που έχει απομείνει μετά τη βα-
ρυτική κατάρρευση του άστρου και τη διαρροή της ατμό-
σφαιρας του στο διάστημα. Οι περισσότεροι εξωπλανήτες 
που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα, κινούνται πέριξ άστρων 
που κάποια στιγμή θα μετατραπούν σε λευκούς νάνους. 
Αφού καταναλώσουν τα αποθέματα του υδρογόνου τους, 
θα διογκωθούν σε ερυθρούς γίγαντες, «καταπίνοντας» 
τους γύρω πλανήτες τους (αυτή αναμένεται να είναι και 
η τύχη της Γης μετά από περίπου πέντε δισεκατομμύρια 
χρόνια), ώσπου σε επόμενο στάδιο τελικά να σμικρύνουν 
σε λευκούς νάνους. 
Από την όλη διαδικασία, είναι απίθανο να επιζήσει κά-
ποιος πλανήτης γύρω από ένα λευκό νάνο. Έως τώρα δεν 
είχε βρεθεί κανένας που να μην είναι απλώς συντρίμμια 
σε τροχιά γύρω από το απομεινάρι του μητρικού άστρου 

του. Τώρα όμως φαίνεται πως ανακαλύφθηκε ο πρώτος 
άθικτος εξωπλανήτης κινούμενος πολύ κοντά γύρω από 
ένα λευκό νάνο, διαγράφοντας μια πλήρη τροχιά κάθε 34 
ώρες (η πολύ σύντομη διάρκεια του έτους του). 
 Παραμένει ασαφές πώς ο εξωπλανήτης κατάφερε να επι-
βιώσει από την κατακλυσμική δημιουργία ενός λευκού 
νάνου και μάλιστα να βρεθεί τόσο κοντά στο άστρο του 
(20 φορές πιο κοντά από ό,τι ο Ερμής στον Ήλιο). Πιθανώς 
βρέθηκε σε αυτή τη θέση λόγω βαρυτικών αλληλεπιδρά-
σεων με άλλους -άγνωστους μέχρι στιγμής- εξωπλανήτες 
του ίδιου συστήματος.
«Επιβεβαιώσαμε ότι οι λευκοί νάνοι μπορούν να έχουν 
πλανήτες, κάτι που πριν δεν το ξέραμε. Μερικοί τέτοιοι 
πλανήτες μπορεί να είναι φιλόξενοι για ζωή. Στο μέλλον 
ίσως βρούμε ακόμη μικρότερους πλανήτες γύρω από λευ-
κούς νάνους», δήλωσε ο επίκουρος καθηγητής αστρονο-
μίας Ίαν Κρόσφιλντ του Πανεπιστημίου του Κάνσας. 
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2713-y

Η μετατροπή της Βόρειας Ελλάδας σε ένα διεθνές κέντρο 
έρευνας και καινοτομίας ήταν το θέμα χθεσινού πάνελ του 
Thessaloniki Helexpo Forum, που διοργανώνει η ΔΕΘ-
Helexpo στο Συνεδριακό Κέντρο “Ι. Βελλίδης”.
Στο πάνελ, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του 
Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τοπο-
θετήθηκε αρχικά ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
της Pfizer Hellas κ. Ζαχαρίας Ραγκούσης, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στην επένδυση της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη 
(Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας), όπου θα απασχο-
λούνται 200 άτομα μέχρι το τέλος του έτους. 
Ο Γενικός Διευθυντής της Cisco Systems Hellas κ. Αντώνης 
Τσιμπούκης, τόνισε ότι η επιχείρηση με το Κέντρο Καινο-
τομίας, που έχει δημιουργήσει στην Θεσσαλονίκη, συμμε-
τέχει στην διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. 
Ο Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου & Εταίρος στην Deloitte κ. Βασίλης Καφά-
τος, υπογράμμισε πως στην επένδυση της Deloitte στην 
Θεσσαλονίκη, στο Alexander Competence Center, απα-

σχολούνται 350 στελέχη, εκ των οποίων τα 80 προσλή-
φθηκαν μέσα στην πανδημία.
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου υπο-
γράμμισε ότι το ΑΠΘ συμβάλλει στην οικονομική και κοι-
νωνική ανάπτυξη της περιοχής, συνεισφέρει στο τοπικό 
ΑΕΠ κατά 15-20% και συμμετέχει σε ότι καινοτόμο και 
ερευνητικό υπάρχει στην Βόρεια Ελλάδα. 
Ο Πρόεδρος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης κ. Τάσος Τζή-
κας, υπογράμμισε ότι η Τεχνόπολη ξεκίνησε να λειτουργεί 
το 2010 και αυτό που της λείπει πλέον είναι μόνο τα κίνη-
τρα εγκατάστασης επιχειρήσεων σε αυτήν, ενώ αποτελεί 
τον πρώτο οργανωμένο χώρο αυτού του μεγέθους στην 
Ελλάδα. 
Ο Πρόεδρος & CEO της Thess INTEC S.A. κ. Νίκος Ευθυμιά-
δης, περιέγραψε την διαδικασία υλοποίησης του Διεθνούς 
Τεχνολογικού Πάρκου Thess INTEC στην ανατολική Θεσ-
σαλονίκη.
Συντονιστής του πάνελ ήταν ο κ. Ηλίας Σπιρτούνιας γε-
νικός διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου.
Το site του Thessaloniki Helexpo Forum είναι το https://
www.thessaloniki-helexpo-forum.gr/, από το οποίο 
προβάλλονται live streaming όλες οι εργασίες. 
Υποστηρικτές του Thessaloniki Helexpo Forum εί-
ναι οι εταιρείες και φορείς: FRAPORT, BAYER, OMΙΛΟΣ 
KOSMOCAR, AEGEAN AIRLINES, ALUMIL, ΡΑΕ (ΡΥΘΜΙ-
ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
DELOITTE, ΟΛΘ, OTS, MAZARS, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ), ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ-
ΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΟΔΣΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΕΗ, WIND 
& ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ.

ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 80 ΕΤΩΝ φΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΓΙΓΑΝΤΙΟΣ ΕΞΩΠΛΑΝΗΤΗΣ 
Γύρω από ένα άστρο λευκό νάνο

ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
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«Οι παρεμβάσεις μας στην αγορά εργασίας υπέρ των 
εργαζομένων και των ανέργων συνεχίζονται και θα 
διευρυνθούν, όσο χρειαστεί. Στην πρώτη φάση των 
παρεμβάσεών μας, λάβαμε έκτακτα, αναγκαία, αλλά 
προσωρινά μέτρα, που κύριο στόχο είχαν τη διατήρη-
ση των θέσεων εργασίας και την πλήρη κάλυψη του 
εργαζομένου εν μέσω πανδημίας και, παράλληλα, την 
άμεση στήριξη των ανέργων» σημείωσε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, 
κατά τη διάρκεια των δηλώσεων στο υπουργείο Οικο-
νομικών σχετικά με την εξειδίκευση των νέων μέτρων 
που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης.
Όπως είπε, η πρόσφατα ψηφισμένη νομοθετική πα-
ρέμβαση στη Βουλή περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα 
στήριξης της αγοράς εργασίας:
Πρώτον, επέκταση του μέτρου των αναστολών συμ-
βάσεων εργασίας στους κλάδους εστίασης, μεταφο-
ρών, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού και για τον 
Οκτώβριο.
Δεύτερον, επέκταση στη χρονική διάρκεια ισχύος του 
Μηχανισμού Ενίσχυσης της Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑ-
ΣΙΑ», μέχρι τέλος του χρόνου.
Τρίτον, διευκόλυνση της χορήγησης των επιδομάτων 
ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους σε τουριστι-
κά και σε επισιτιστικά επαγγέλματα με τη μείωση του 
απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης από 100 σε 
50, όπως εξήγγειλε και ο πρωθυπουργός στη Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Τέταρτον, θεσμοθέτηση της οικονομικής στήριξης 
των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της 
Τέχνης και του Πολιτισμού, καθώς και των ξεναγών, με 
τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Πέμπτον, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την 
αναπλήρωση του χρόνου απουσίας από την εργασία 
εργαζομένων, λόγω της καραντίνας.
Έκτον, θεσμοθέτηση νέας ειδικής άδειας των γονέων, 
λόγω νόσησης των παιδιών τους από τον κορωνοϊό.
Επιπλέον, πληρωμή του δώρου των Χριστουγέννων 
για όσους έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, όλα τα νέα μέτρα 
δεν είναι αποσπασματικά, αντίθετα είναι μέτρα που 

αποτελούν ένα συνεκτικό πλέγμα συμπληρωματικών 
μεταξύ τους διατάξεων που έρχονται να στηρίξουν 
τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί από την αρχή: 
στήριξη των εργαζομένων, διατήρηση των θέσεων ερ-
γασίας, προστασία των ανέργων και ενίσχυση της αγο-
ράς εργασίας, έτσι ώστε το 2021 να ξαναμπούμε δυ-
ναμικά σε μία γρήγορη αποκλιμάκωση της ανεργίας.
«Το πρόγραμμα επιδότησης των 100.000 νέων θέσεων 
εργασίας με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφο-
ρών σε συνδυασμό με τη γενναία κυοφορούμενη μεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών αποτελούν τον πιο 
ασφαλή και αποτελεσματικό δρόμο για το στόχο που 
έχουμε θέσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βρούτσης ανέλυσε τα 
νέα μέτρα, επισημαίνοντας τα εξής:
«Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους αποτελεί 
έμπρακτη στήριξη της αγοράς εργασίας, καθώς δίνει 
ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τις 
υφιστάμενες θέσεις εργασίας, ειδικά την περίοδο της 
κρίσης, αλλά και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργα-
σίας. Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους αποτελεί 
μία ακόμη προεκλογική μας δέσμευση που υλοποιούμε 
και την οποία κάνουμε σήμερα πραγματικότητα, αλλά 
παράλληλα συνιστά την πιο ρεαλιστική και αποτελε-
σματική πολιτική για την ενίσχυση της απασχόλησης, 
την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων και 
των επιχειρήσεων, ενώ θα συμβάλει και στην αποκλι-
μάκωση της ανεργίας.
Γενναία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είχαμε 
ήδη εφαρμόσει από το 2013. Συγκεκριμένα, είχαμε 
προχωρήσει σε μείωση κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες 
των ασφαλιστικών εισφορών, γεγονός που συνέβαλε 
καθοριστικά και στην αύξηση των θέσεων εργασίας, 
αλλά και στην ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας. 
Συγκεκριμένα, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφο-
ρών για τους μισθωτούς το 2012, πριν εφαρμόσουμε 
τη μείωση των έξι ποσοστιαίων μονάδων, έφτανε 
στο εξοντωτικό ποσοστό του 46,56%, ενώ το 2014 
μειώσαμε αυτό το ποσοστό στο 40,56%. Σήμερα, συ-
νεχίζουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε το 2014, 
μετά από 4,5 χρόνια αδράνειας. Η μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, που 

εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για 
το 2021 στον ιδιωτικό τομέα, συνυπολογίζοντας και 
την ήδη εφαρμοσθείσα μείωση κατά 0,90 ποσοστιαίες 
μονάδες για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, μειώνει συ-
νολικά κατά 3,90 ποσοστιαίες μονάδες τις ασφαλιστι-
κές εισφορές, δηλαδή από το 40,56% που ήταν μέχρι 
τον Ιούλιο του 2019, μειώθηκε αρχικά στο 39,66% και, 
μετά την υλοποίηση που θα γίνει το επόμενο διάστημα 
της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, θα φτάσει 
στο 36,66%. Η εξαγγελθείσα μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών εφαρμόζεται στις εισφορές υπέρ τρίτων 
και δεν θα θίγει τις ανταποδοτικές εισφορές κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης. Μετά την εξαγγελθείσα 
μείωση, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών στη 
μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα για το 2021 
σωρευτικά διαμορφώνεται ως εξής: μείωση για τους 
εργαζόμενους -1,63 ποσοστιαίες μονάδες, για τον ερ-
γοδότη -2,27 ποσοστιαίες μονάδες, στο σύνολο -3,90 
ποσοστιαίες μονάδες.
Για παράδειγμα, εργαζόμενος με μισθό 650 ευρώ, θα 
έχει ετήσιο όφελος 148 ευρώ, ενώ το όφελος για την 
επιχείρηση θα είναι 217 ευρώ.
Εργαζόμενος με μισθό 700 ευρώ, θα έχει ετήσιο όφε-
λος 183 ευρώ, ενώ αντίστοιχα η επιχείρηση θα έχει 
254 ευρώ.
Εργαζόμενος με μισθό 1.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφε-
λος 228 ευρώ, ενώ η επιχείρηση θα έχει 318 ευρώ.
Εργαζόμενος με μισθό 1.200 ευρώ θα έχει ετήσιο όφε-
λος 274 ευρώ, ενώ η επιχείρηση θα έχει 381 ευρώ.
2. Ειδικό πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστι-
κών εισφορών σε 100.000 θέσεις εργασίας
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα 
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εξήγγειλε τη δη-
μιουργία ενός νέου δυναμικού προγράμματος 100.000 
θέσεων εργασίας, κάτι που θα συμβάλει αποτελεσμα-
τικά στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας και στη δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, αποδεικνύει 
έμπρακτα ότι στο επίκεντρο των πολιτικών μας βρίσκε-
ται ο εργαζόμενος και ο άνεργος.

Συνέχεια στη σελ. 17

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 
Συνεχίζονται και θα διευρυνθούν, όσο χρειαστεί - Αυτά είναι τα νέα μέτρα
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Συνέχεια από τη σελ. 16

Το νέο πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 
345 εκατ. ευρώ και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
   - Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμό και 
επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές του νέου εργαζο-
μένου για έξι μήνες, μετά τη δήλωση που θα κάνει η 
επιχείρηση στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 
του υπουργείου Εργασίας.
   - Εάν η πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγ-
γεγραμμένο στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τότε επιδοτείται επιπλέον με 200 
ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.
   - Μετά το πέρας των έξι μηνών, ο εργαζόμενος μπο-
ρεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση που 
τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη συμφωνούν, αμειβόμενος εξ ολοκλήρου πλέον 
από αυτήν.
   - Οι εργαζόμενοι που θα τοποθετηθούν στις νέες 
θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρό-
γραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», αλλά και οι συμβάσεις εργα-
σίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.
   - Η επιχείρηση που θα προβαίνει σε νέες προσλήψεις, 
θα πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι:
   α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να 
έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς 
το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,
   β) ότι θα διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων 
για έξι μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα επιδοτείται η 
νέα θέση εργασίας.
   Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει 1.10.2020 και θα τρέχει 
μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργα-
σίας.
   Εάν η επιχείρηση-εργοδότης δεν πληροί τις ανω-
τέρω προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και 
καταβάλει η ίδια τις συνολικές για τους έξι μήνες ανα-
λογούσες στο μηνιαίο μισθό πρόσληψης ασφαλιστικές 
εισφορές. Εάν πρόκειται για εργαζόμενο που προέρχε-
ται από τους εγγεγραμμένους μακροχρόνια άνεργους 
στον ΟΑΕΔ, η οικονομική ενίσχυση των 200 ευρώ θα 
καταβληθεί από την ίδια την επιχείρηση.
   Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών θα αφορά 
και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα 
και επίδομα αδείας.

   3. Μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας και 
συνδικαλιστικός νόμος 1264/82
   Στο υπουργείο Εργασίας προετοιμαζόμαστε για την 
αναγκαία, όσο ποτέ, μεταρρύθμιση στην αγορά εργα-
σίας. Μία μεταρρύθμιση η οποία θα συμβάλει καθορι-
στικά στην οικοδόμηση μίας σύγχρονης και ελκυστικής 
αγοράς εργασίας, που θα ανταποκρίνεται στο νέο οι-
κονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, θα αξιοποιεί τις 
καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές, θα ευθυγραμμίζεται 
με τις κατευθυντήριες γραμμές του ILO, θα υλοποιεί 
ευρωπαϊκές οδηγίες, μα πάνω απ’ όλα θα δίνει τη δυ-
νατότητα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα 
σέβεται τον εργαζόμενο και τα δικαιώματά του.
   Το νομοσχέδιο προγραμματίζεται να βγει στην δι-
αβούλευση στις αρχές του νέου μήνα, έτσι ώστε να 
πραγματοποιηθεί ένας εκτενής, ειλικρινής και ουσια-
στικός διάλογος με την κοινωνία.
   Στα κεφάλαια του νομοσχεδίου θα περιλαμβάνεται 
η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και η τηλεργασία. Επίσης, η νομοθετι-
κή μας πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει και την αλλαγή 
του συνδικαλιστικού νόμου 1264/1982. Πρόκειται για 
έναν νόμο που την εποχή που ψηφίστηκε και εφαρμό-
στηκε ήταν καινοτόμος, αναγκαίος και λειτουργικός 
και έθεσε τα θεμέλια της ευρυθμίας στο συνδικαλιστικό 
κίνημα, το οποίο είναι πυλώνας της Δημοκρατίας μας.
   Ωστόσο, μετά από 38 χρόνια εφαρμογής του, οι ανά-
γκες και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας είναι δια-
φορετικές. Το πλαίσιο του συνδικαλισμού στην Ελλάδα 
χρειάζεται εκσυγχρονισμό, ώστε να συμβαδίσει με τις 
απαιτήσεις των εργαζομένων, να γίνει πιο ελκυστικό 
στα μέλη του και να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη κοι-
νωνική και οικονομική πραγματικότητα.
   Ασφαλώς, θα δοθεί ο επαρκής χρόνος για διαβούλευ-
ση και κοινοβουλευτική συζήτηση με όλα τα κόμματα 
και τους κοινωνικούς εταίρους, για να υπάρχει η μεγα-
λύτερη δυνατή συναίνεση στη νομοθετική παρέμβαση.
   Συμπερασματικά, η νέα μεταρρύθμιση θα συμβάλει 
έμπρακτα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην 
προσέλκυση νέων επενδύσεων, στην παροχή ίσων δι-
καιωμάτων και ευκαιριών στην εργασία ανεξαρτήτως 
φύλου, στην εξισορρόπηση της προσωπικής, κοινωνι-
κής και επαγγελματικής ζωής του εργαζομένου.
   4. Αναδρομικά των συνταξιούχων
   Η κυβέρνηση έχει αποδείξει, μέχρι σήμερα, το σε-

βασμό της στις δικαστικές αποφάσεις, όπως πρόσφατα 
έκανε με τη νομοθέτηση της ασφαλιστικής μεταρρύθ-
μισης ν. 4670/2020, με την οποία εκπληρώνει με συ-
νέπεια και σαφές χρονοδιάγραμμα τις δεσμεύσεις της 
απέναντι στους συνταξιούχους.
   Στις αρχές Ιουλίου, καταβάλαμε τα αναδρομικά σε 
250.000 συνταξιούχους δικαιούχους επικουρικών συ-
ντάξεων, κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (ΣτΕ), που έκρινε αντισυνταγματικές τις 
διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ από τον 
Οκτώβριο του 2019.
   Τον Δεκέμβριο, θα καταβληθούν τα αναδρομικά εκα-
τοντάδων χιλιάδων κύριων συντάξεων, καθώς με την 
ασφαλιστική μας μεταρρύθμιση και τη συμμόρφωσή 
μας με τις αποφάσεις του ΣτΕ, αυξήσαμε τα ποσοστά 
αναπλήρωσης των συντάξεων, βελτιώνοντας την 
ανταποδοτικότητα του συστήματος και καλλιεργώντας 
την ασφαλιστική συνείδηση σε όλους.
   Ταυτόχρονα, από τον Δεκέμβριο, καθιερώνεται η νέα 
αυξημένη κύρια σύνταξη για όσους έχουν 30 και πάνω 
χρόνια εργασιακού βίου.
   Τον Οκτώβριο, θα δοθούν σε περίπου 1.000.000 
συνταξιούχους τα αναδρομικά ποσά, ύψους 1,4 δισ. 
ευρώ, που αφορούν κύριες συντάξεις για το ενδεκάμη-
νο 2015-2016. Συγκεκριμένα, θα αφορά τις συντάξεις 
του ιδιωτικού τομέα, ύψους 892 εκατ. ευρώ και του 
δημοσίου, ύψους 496 εκατ. ευρώ. Η τροπολογία για 
την καταβολή των αναδρομικών ποσών των κύριων 
συντάξεων στους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα 
για το ενδεκάμηνο 2015-2016 θα κατατεθεί στη Βουλή 
εντός του μηνός.
   5. Παράταση επιδομάτων ανεργίας
   Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Οι-
κονομικών και του υπουργείου Εργασίας, που υπε-
γράφη χθες, ανοίγει ο δρόμος, για να καταβληθούν τα 
επιδόματα ανεργίας δύο μηνών σε όσους δικαιούχους 
το επίδομα ανεργίας έληξε τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο 
και τον Αύγουστο. Η πληρωμή θα γίνει από τον ΟΑΕΔ, 
δεν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία, αλλά ούτε 
πρόσθετη αίτηση, αυτόματα στους λογαριασμούς των 
δικαιούχων.
Συνέχεια στη σελ. 18

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Συνεχίζονται και θα διευρυνθούν, όσο χρειαστεί - Αυτά είναι τα νέα μέτρα
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Συνέχεια από τη σελ. 17

6. Καταβολή δώρου Πάσχα στις επιχειρήσεις
Στις 15 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίοι και απα-
ραίτητοι ενδελεχείς έλεγχοι και, από σήμερα το απόγευμα, 
αρχίζει σταδιακά να καταβάλλεται σε επιχειρήσεις το δώρο 
του Πάσχα. Συγκεκριμένα, το ποσό που θα καταβάλει ο κρα-
τικός προϋπολογισμός είναι 97.999.744,95 εκατ. ευρώ και 
αφορά σε 182.179 επιχειρήσεις».
   Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε 
και στις εκκρεμείς συντάξεις, λέγοντας τα εξής: «Σχετικά 
με το όψιμο και υποκριτικό ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ για τις 
εκκρεμείς συντάξεις, υπενθυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρ-
νηση συνειδητά και επανειλημμένα απέκρυπτε τα στοιχεία 
των συντάξεων του ΕΦΚΑ, εξαπατούσε τον ελληνικό λαό 
με δημόσιες παρουσίες στην τηλεόραση και ραδιόφωνο, 
υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρε-
ώσεις του ΕΦΚΑ και απέκρυπτε επί έναν και πλέον χρόνο 
τα στοιχεία του Π.Σ. «ΗΛΙΟΣ», δηλαδή του συστήματος που 

παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλες τις πτυχές 
του ασφαλιστικού συστήματος κάθε μήνα.
   Σήμερα, ο e-ΕΦΚΑ, μετά την ασφαλιστική μας μεταρρύθ-
μιση, μπήκε σε μία νέα εποχή. Επικρατεί απόλυτη διαφάνεια, 
τα στοιχεία είναι στη διάθεση της Βουλής και των πολιτών. 
Επέρχεται σταδιακά νοικοκύρεμα και τάξη στο χάος που 
παραλάβαμε.
   Τα στοιχεία δίνονται συνεχώς στο Γραφείο Προϋπολογι-
σμού της Βουλής, με εξαίρεση το τελευταίο τρίμηνο, καθώς, 
όπως εξηγεί ο διοικητής του e-EΦΚΑ στη σχετική επιστολή 
του, υπάρχουν τεχνικές αδυναμίες και αντικειμενικοί λόγοι.
   Ειδικότερα:
   - Λόγω του κορωνοϊού, υπήρξε περιορισμός της λειτουρ-
γίας των καταστημάτων του e-ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα τερά-
στιος αριθμός ασφαλισμένων να αποστέλλει ταχυδρομικά 
τα αιτήματα συνταξιοδότησης.
   - Πολλοί συνταξιούχοι απέστειλαν και ταχυδρομικά, αλλά 
έκαναν και ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο σύστημα «ΑΤ-
ΛΑΣ», με αποτέλεσμα να έχουμε διπλοκαταχωρήσεις.

   - Οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ εντόπισαν δεκάδες χιλιάδες αι-
τήσεις στα τέλη του 2018 και αρχές του 2019 που είχαν μπει 
στο ηλεκτρονικό αρχείο με την ένδειξη «χωρίς απόφαση» 
και σκόπιμα δεν προσμετρούνταν στις εκκρεμείς συντάξεις, 
για να θολώσουν την πραγματική εικόνα των ληξιπροθέ-
σμων.
   - Τέλος, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ εντόπισαν στα τέλη του 
2019 17.000 ακαταχώρητες αιτήσεις συνταξιοδότησης 
μέσα σε κρυμμένους σάκους και, τώρα, ο e- ΕΦΚΑ τις κατα-
χωρεί με βάση την πραγματική ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. Υπήρξαν επίσης και 45.000 περιπτώσεις εξόδων 
κηδείας αγροτών που από 1.1.2015 δεν είχαν πληρωθεί και 
τις εξοφλούμε όλες, μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Υπολείπονται 
μόνο 8.000.
   Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια και κάποιοι έχουν το 
απύθμενο θράσος να μιλάνε για εκκρεμείς» σχολίασε ο αρ-
μόδιος υπουργός.

Νέες αεροπορικές οδηγίες (notams) που θα ισχύoυν έως και 
την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 για την προστασία επιβα-
τών και πολιτών από την πανδημία COVID-19, εξέδωσε χθες 
η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 
   Αναλυτικά οι οδηγίες έχουν ως εξής σύμφωνα με το ΑΠΕ:
   - Από την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, με διάρκεια έως 30 
Σεπτεμβρίου, όσοι ταξιδεύουν προς Ελλάδα με αεροπορική 
σύνδεση από Ουγγαρία θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο 
με αρνητικό τεστ Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 
72 ώρες πριν την άφιξή τους.
   -Παρατείνεται η αεροπορική οδηγία (notam) που αφορά την 
αναστολή πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έως τις 30 
Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
   - Επεκτείνεται η αεροπορική οδηγία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
και ώρα 23:59, που προβλέπει ότι όλες οι πτήσεις από και προς 
Ελλάδα από Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία θα διεξάγονται 
μόνο στο ΔΑΑ «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποκλείοντας τα δρο-
μολόγια στα υπόλοιπα αεροδρόμια.
   Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η notam που προβλέ-
πει ότι όσοι ταξιδεύουν προς Ελλάδα με αεροπορική σύνδεση 
από Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μάλ-
τα, Βέλγιο, Ισπανία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία θα εισέρ-
χονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ Covid-19, το 
οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους. 
Σημειώνεται πως από την συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία 
σε σχέση με την προϋπάρχουσα βγαίνει από την λίστα άφιξης 
μόνο με αρνητικό τεστ 72 ωρών η Σουηδία, αλλά παραμένει 

το μέτρο υποβολής σε δειγματοληπτικά τεστ για covid-19 σε 
επιβάτες από την σκανδιναβική χώρα.
   - Επεκτείνεται η αεροπορική οδηγία έως τις 30/9/2020 που 
προβλέπει απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων 
πολιτών (Non EU Citizens). Από την συγκεκριμένη nοtam 
εξαιρούνται οι πολίτες των ακόλουθων 11 χωρών: Αυστρα-
λία, Καναδάς, Γεωργία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, 
Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Τυνησία, Ουρουγουάη και Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα. 
   - Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η αεροπορική οδηγία 
(notam) που αφορά τους ταξιδιώτες από Ισραήλ και προβλέ-
πει ότι όσοι ταξιδεύουν προς Ελλάδα με αεροπορική σύνδεση 
από Ισραήλ θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό 
τεστ Covid-19, το οποίο θα έχει διενεργηθεί με τη μέθοδο PCR, 
(λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος), 
μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους. Επίσης οι μόνιμοι κάτοικοι 
Ισραήλ που έρχονται στην Ελλάδα θα επανυποβάλλονται σε 
δειγματοληπτικά τεστ για covid-19, ενώ ορίζεται ανώτατο 
όριο εισόδου 5.000 ταξιδιωτών την εβδομάδα από 1.200 
άτομα και αφίξεις σε όλα τα αεροδρόμια της ελληνικής επικρά-
τειας αντί του περιορισμού αφίξεων μόνο στα α/δ  Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Κω που προέβλεπε 
η προηγούμενη notam.
   -Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η προσωρινή ανα-
στολή όλων των επιβατικών πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και της 
περιοχής της Καταλονίας στην Ισπανία.
   Επίσης, η ΥΠΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό και για την 

παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου της υποχρεωτικής συ-
μπλήρωσης της φόρμας Passenger Locator Form (PLF) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr/ από όλους 
τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς την Ελλάδα. Η συμπλή-
ρωση μπορεί να γίνεται όχι αργότερα από την προηγούμενη 
ημέρα άφιξης. Επισημαίνεται ότι πριν από την αποδοχή των 
επιβατών για επιβίβαση, οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να 
ελέγξουν: α) την επιβεβαίωση για υποβολή PLF τουλάχιστον 
την προηγούμενη ημέρα πριν από την πτήση, το οποίο είναι 
υποχρεωτικό ταξιδιωτικό έγγραφο. β) την αλληλογραφία 
με το κωδικό QR και το PLF. Αεροπορικές εταιρείες που δεν 
συμμορφώνονται με αυτήν την υποχρέωση ελέγχου, θα είναι 
υπεύθυνες για τον επαναπατρισμό των επιβατών με έξοδα της 
εταιρείας.
   Τέλος, υπενθυμίζεται πως έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 
ισχύει και η αεροπορική οδηγία (notam) για Ρωσία, η οποία 
προβλέπει είσοδο μόνο με αρνητικό τεστ covid-19 στα αε-
ροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, καθώς και 
ανώτατο όριο 500 επιβατών την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτω-
ση οι μόνιμοι κάτοικοι Ρωσίας που έρχονται στην Ελλάδα θα 
επανυποβάλλονται σε δειγματοληπτικά τεστ για covid-19.
   Για τις notams, (παρατάσεις, αντικαταστάσεις, νέες και 
τροποποιήσεις), ισχύουν οι εξαιρέσεις ως έχουν από τις προ-
ϋπάρχουσες αεροπορικές οδηγίες. Επίσης, εξαιρούνται τα 
προγράμματα επαναπατρισμού Ελλήνων.

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 
Συνεχίζονται και θα διευρυνθούν, όσο χρειαστεί - Αυτά είναι τα νέα μέτρα

ΥΠΑ: ΝΕΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (NOTAMS) ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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Έκκληση προς όλους τους πολίτες να είναι σε πλήρη ετοιμότη-
τα και αυτοί που μένουν σε υπόγεια, ημιυπόγεια και ισόγεια, 
να φιλοξενηθούν σε συγγενείς και φίλους, εάν είναι δυνατόν, 
προκειμένου να προστατευτούν από τον μεσογειακό κυκλώ-
να που αναμένεται από αύριο, έκανε με έκτακτη δήλωσή του 
μέσω ΕΡΤ, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχεί-
ρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, λίγη ώρα μετά τη σύσκεψη 
που συγκάλεσε με τους αρμόδιους παράγοντες.
 
Ο υφυπουργός τόνισε – σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι οι επιπτώσεις 
του «Ιανού», όπως έχει ονομαστεί ο κυκλώνας που αναμένε-
ται, θα είναι παρεμφερείς με αυτές μιας ισχυρής κακοκαιρίας, 
όμως με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, έκταση και διάρκεια. 
Τόνισε ότι ενδέχεται να προκληθούν ζημιές και πλημμύρες, 
πτώσεις δένδρων, ακόμα και άνοδος της στάθμης της θάλασ-
σας, γι αυτό και οι πολίτες πρέπει να είναι «σε απόλυτη επιφυ-
λακή», ειδικά στις περιοχές που πρόκειται να πληγούν από τον 
κυκλώνα. Οι περιοχές αυτές είναι η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η 
Ιθάκη, η Μεσσηνία, η Ηλεία, η Αχαΐα, η Αρκαδία, η Αργολίδα, 
η Βοιωτία, η Αιτωλοακαρνανία, η Φωκίδα, η Αττική και η Εύ-
βοια, ενώ το φαινόμενο θα πλήξει και άλλες περιοχές, όπως οι 
Κυκλάδες και πιθανόν η Κρήτη.
 
Ο υφυπουργός ανέφερε ότι όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι 
σε επιφυλακή, ενώ κάθε έξι ώρες θα γίνεται σύσκεψη στο κέ-
ντρο επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου 
να παρακολουθείται στενά η πορεία της κακοκαιρίας, καθώς 
ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην κατεύθυνση 
του κύματος. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμι-
σε την ανάγκη να τηρούν οι πολίτες συγκεκριμένες οδηγίες για 
την προστασία τους τις οποίες ανέφερε αναλυτικά.
 
Ολόκληρη η δήλωση του κ. Χαρδαλιά έχει ως εξής:
 
«Αγαπητοί μου συμπολίτες,  
Τον τελευταίο καιρό τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται 
όλο και πιο συχνά και η επιτυχής αντιμετώπισή τους βασίζεται 
σε δύο πυλώνες: την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού 
και την ενημέρωση των πολιτών. Από αύριο Πέμπτη 17 Σε-
πτεμβρίου ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να πλή-
ξει την χώρα μας, φαινόμενο που είναι γνωστό και αναφέρεται 
στη βιβλιογραφία ως μεσογειακός κυκλώνας. Οι μεσογειακοί 

κυκλώνες είναι θύελλες με κλειστή περιστροφική κυκλοφο-
ρία γύρω από το «μάτι», το κέντρο δηλαδή του κυκλώνα. 
Δημιουργούνται με τον ίδιο τρόπο και μοιάζουν με τους τρο-
πικούς κυκλώνες που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, αλλά είναι πιο ασθενείς, γενικά πιο βραχύβιοι και 
μικρότεροι σε μέγεθος από τους τροπικούς κυκλώνες. Οι με-
σογειακοί κυκλώνες είναι σχετικά σπάνια φαινόμενα, τα οποία 
συναντούμε στον ελλαδικό χώρο από το 1995, αλλά δείχνουν 
τάση να ενταθούν και να γίνουν συχνότεροι στην περιοχή της 
Μεσογείου λόγω κλιματικής αλλαγής.
 
Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει 
με βεβαιότητα την ένταση ή την πορεία τέτοιων φαινομένων. 
Όμως, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκτιμήσει ότι 
το φαινόμενο αναμένεται να πλήξει τη χώρα από την Πέμπτη 
αργά το απόγευμα, επηρεάζοντας αρχικά το νότιο Ιόνιο και 
την Πελοπόννησο -κυρίως τα δυτικά τμήματά της. Η Ζάκυν-
θος, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, η Ηλεία και η Μεσσηνία, αναμέ-
νεται να χτυπηθούν πρώτες από τον Ιανό. Την Παρασκευή 
το φαινόμενο θα επηρεάσει την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη 
Στερεά Ελλάδα, αλλά και την Αττική και την Εύβοιας, όπου τα 
φαινόμενα αναμένεται να είναι ισχυρά και να έχουν μεγάλη 
χρονική διάρκεια. Σύμφωνα με το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρι-
κών Φαινομένων, από το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται 
να επηρεαστούν και οι Κυκλάδες, ενώ το Σάββατο είναι πιθα-
νόν να επηρεαστεί και η Κρήτη.
 
Οι επιπτώσεις του Ιανού, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, θα 
είναι παρεμφερείς με αυτές μιας ισχυρής κακοκαιρίας, όμως 
με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, έκταση και διάρκεια. Ενδέχεται 
να προκληθούν υλικές ζημιές από τους ισχυρούς ανέμους και 
από προσκρούσεις αντικειμένων που θα ίπτανται από τον 
άνεμο. Μπορεί να υπάρξουν βλάβες σε στέγες, υδρορροές, 
παράθυρα, αλλά και πτώσεις δέντρων ή στύλων της ΔΕΗ. 
Ενδέχεται οι ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλέσουν αιφνίδιες 
πλημμύρες σε αστικές περιοχές. Ενδέχεται να προκληθούν 
πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές, λόγω της ανόδου της 
στάθμης της θάλασσας εξαιτίας του υψηλού βαρομετρικού 
που δημιουργείται καθώς ο κυκλώνας φθάνει στην ξηρά. 
Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσκαιρες διακοπές στην ηλεκτρο-
δότηση, στις τηλεπικοινωνίες, στην ύδρευση και στην αποχέ-
τευση, εξαιτίας βλαβών στα αντίστοιχα δίκτυα.

Για όλα αυτά προετοιμαζόμαστε και καλούμε τους πολίτες της 
Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης, της Μεσσηνίας, της 
Ηλείας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας, της Αργολίδας, της Βοιω-
τίας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Φωκίδας, της Αττικής και της 
Εύβοιας να παραμείνουν σε απόλυτη επιφυλακή και να δώ-
σουν έμφαση στις εξής 3 σημαντικές οδηγίες - επισημάνσεις 
- προειδοποιήσεις μας:
 
1. Όσοι βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πλημμυρήσει στο 
παρελθόν ή βρίσκονται κοντά σε ποταμούς, χείμαρρους ή 
ακτές, αποφύγετε να μείνετε σε υπόγειους, ημιυπόγειους και 
ισόγειους χώρους. Εξετάστε το ενδεχόμενο για το διήμερο αυ-
τής της κακοκαιρίας να μην παραμείνετε στα σπίτια σας και να 
φιλοξενηθείτε σε συγγενείς ή φίλους. 
2. Αποφύγετε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των 
έντονων καιρικών φαινομένων και ασφαλείστε τις πόρτες και 
τα παράθυρά σας ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σε περί-
πτωση δημιουργίας χειμάρρων να μετακινηθείτε στα ψηλό-
τερα σημεία του σπιτιού.
3. Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρό-
μους που έχουν πλημμυρήσει, πεζοί ή με όχημα, εάν βρεθείτε 
στη θέση αυτή. Για κανένα λόγο. 
Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώ-
σεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ακολουθείτε τις οδη-
γίες των αρχών. 

Αγαπητοί μου συμπολίτες,  
Ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας είναι έτοιμος. Παρα-
κολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις με επιχειρησιακές συσκέψεις 
των εμπλεκόμενων φορέων ανά 6ώρο και έχουν ενεργοποι-
ηθεί όλα τα συντονιστικά τοπικά όργανα των Δήμων και τα 
συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερει-
ών για την αντιμετώπιση του κινδύνου. 
Εχθές κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε 91 δασικές πυρκαγιές 
σε όλη τη χώρα, σήμερα παλεύουμε με πάνω από 80, αριθμοί 
ημερήσιων ενάρξεων που αποτελούν ρεκόρ δεκαετίας. Αύριο 
θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα σπάνιο ακραίο 
καιρικό φαινόμενα, ένα Μεσογειακό Κυκλώνα, τον Ιανό. Μέ-
νουμε σε εγρήγορση, μένουμε σε επιφυλακή, ακολουθούμε 
τις οδηγίες. Καλή δύναμη σε όλους». 

ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΙΑΝΟ» ΕΚΡΟΥΣΕ Ο Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία, τι επιπτώσεις θα έχει, τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες
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Το RescEU έχει ήδη στηρίξει τα κράτη μέλη για να σωθούν 
ζωές. Το ΕΚ θέλει τώρα να ενισχυθεί ο ρόλος του. Η ΕΕ 
πρέπει να έχει δικό της εξοπλισμό και να παρέχει απευθεί-
ας βοήθεια στα κράτη μέλη όταν η εθνική επάρκεια φτάνει 
στα όριά της 
• Χρειάζεται κοινοβουλευτική εποπτεία στα ποσά που δια-
τίθενται για πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση 
• Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ξεκινήσουν επειγόντως 
ώστε το νέο σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει το 2021 
Το ΕΚ ζητά την ενίσχυση του Μηχανισμού Πολιτικής 
Προστασίας για να ανταποκρίνεται καλύτερα σε μεγάλης 
κλίμακας έκτακτες καταστάσεις όπως αυτή του COVID-19.
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχει 
υποστηρίξει τα κράτη μέλη για να σωθούν ζωές, και κατά 
τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, συντονίζοντας και 
παρέχοντας βοήθεια στις εθνικές προσπάθειες πολιτικής 
προστασίας. Ιατροφαρμακευτικές προμήθειες όπως ανα-
πνευστήρες, ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, ανα-
λώσιμα εργαστηρίων, εμβόλια και θεραπείες, έχουν πα-
ρασχεθεί μέσω του rescEUπροκειμένου να ενισχυθούν οι 
εθνικές υπηρεσίες υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Ωστόσο, η πανδημία κατέδειξε ότι όταν πολλά κράτη μέλη 
πλήττονται ταυτόχρονα από την ίδια έκτακτη ανάγκη, ο 
υφιστάμενος τρόπος διαχείριση κρίσεων ενέχει περιορι-
σμούς. Το ΕΚ θέλει ως εκ τούτου να ενδυναμωθεί ο ρόλος 
της ΕΕ μέσω του rescEU και να διασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη δεν θα αφεθούν στην τύχη τους, βασιζόμενα μόνο 
στον δικό τους εξοπλισμό και εθελοντική βοήθεια στην 
προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τέτοιας κλίμακας 
έκτακτες καταστάσεις.

Χρειάζεται περισσότερη και πιο διαφανής χρη-
ματοδότηση 
Κατά τη διάρκεια των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για 
το ταμείο ανάκαμψης και τον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, 
το ΕΚ στηρίζει μια σημαντική αύξηση του ποσού που προ-
τείνει η Επιτροπή να διατεθεί για το σκοπό αυτό.
Το ΕΚ ζητά ωστόσο τη διάθεση ενός αρκετά υψηλότερου 
ποσοστού των σχετικών κονδυλίων για την ετοιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της αγοράς νέου απαραίτητου 
εξοπλισμού, υλικού και πόρων για το rescEU, ώστε να 
είναι σε θέση να βοηθήσει καλύτερα τα κράτη μέλη όταν 
η εθνική επάρκεια φτάνει στα όριά της. Το γεγονός αυτό 
θα καθιστούσε δυνατή μια άμεση και αποτελεσματική 
ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις μεγάλης κλίμακας 
ή σε άλλες καταστάσεις που συμβαίνουν σπάνια αλλά που 

έχουν μεγάλο αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων έκτα-
κτων καταστάσεων στον τομέα της υγείας όπως αυτή του 
COVID-19.

Για να είναι περισσότερο διαφανής η ευρωπαϊκή χρήση 
πόρων, οι ευρωβουλευτές θέλουν να αποσαφηνιστεί ο 
τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα ποσά στους τρεις 
πυλώνες του μηχανισμού - πρόληψη, ετοιμότητα και 
αντιμετώπιση.

Δήλωση του εισηγητή 
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ο εισηγητής Νίκος 
Ανδρουλάκης (Σοσιαλιστές, Ελλάδα) δήλωσε τα εξής: 
«Χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη στην ΕΕ. Με τις 
προτάσεις μας προστατεύουμε και βοηθάμε καλύτερα 
τους Ευρωπαίους πολίτες, ανεξαρτήτως του κράτους 
μέλους διαμονής τους, καθώς αυξάνουμε τη συγχρημα-
τοδότηση στο 100%, βελτιώνουμε τις δράσεις πρόληψης 
και δίνουμε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αποκτήσει, 
να ενοικιάσει ή να μισθώσει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το 
ΕΚ είναι έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Θέλουμε ο 
Μηχανισμός να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όχι μόνο 
ένα πιθανό δεύτερο κύμα της πανδημίας ή δασικές πυρ-
καγιές, αλλά οποιαδήποτε άλλη φυσική ή ανθρωπογενή 
καταστροφή στο μέλλον».

Επόμενα βήματα
Η έκθεση υιοθετήθηκε στην ολομέλεια με 617 ψήφους 
υπέρ, 52 κατά, και 23 αποχές. Το ΕΚ είναι τώρα έτοιμο 
να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη ώστε η 
ενίσχυση του μηχανισμού να τεθεί σε ισχύ μέχρι τον Ια-
νουάριο του 2021.

Σχετικές πληροφορίες
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας δημιουργήθηκε το 
2013, αρχικά για την ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό 
να βελτιωθεί η πρόληψη, η ετοιμότητα και η αντιμετώ-
πιση καταστροφών. Όταν το μέγεθος μιας κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης ξεπερνά την ικανότητα μίας χώρας να 
ανταποκριθεί, τότε η χώρα αυτή μπορεί εθελοντικά να 
ζητήσει βοήθεια από άλλες χώρες μέσω του Μηχανισμού.
Το 2019 δημιουργήθηκε το rescEU για να δώσει τη δυνα-
τότητα στην ΕΕ να συνδράμει απευθείας τα κράτη μέλη 
που πλήττονται από καταστροφές. Τα πυροσβεστικά αε-
ροπλάνα και ελικόπτερα που διαθέτει έχουν υποστηρίξει 
τις χώρες της ΕΕ στη διάσωση ζωών εν μέσω σεισμών, 

τυφώνων, πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών. Βοήθησε 
επίσης στην εκκένωση πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
περισσότερων από 75.000 Ευρωπαίων κατά τη διάρκεια 
της κρίσης του COVID-19.
Στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το καθαρό υδρογόνο 
εντάσσεται η Cenergy Holdings
Τη διακήρυξη της Clean Hydrogen Alliance - Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο υπέγραψε η Cenergy 
Holdings, ως αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της 
για βιώσιμη ανάπτυξη σε ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία 
του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την Πράσινη Συμφωνία 
της ΕΕ. 
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, που δημο-
σιεύει το ΑΠΕ, οι εταιρείες της Cenergy Holdings, καθώς 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινο-
τομίας, πρωτοστατούν στους τομείς έρευνας και ανάπτυ-
ξης, για τη μεταφορά υδρογόνου μέσω υφιστάμενων ή 
νέων ενεργειακών δικτύων, αναπτύσσοντας την τεχνολο-
γία και νέα προϊόντα που μπορούν να φέρουν πιο κοντά 
την πραγματοποίηση ενός μέλλοντος με καθαρή ενέργεια 
απαλλαγμένη από άνθρακα.  
Η Συμμαχία αυτή στοχεύει σε μια φιλόδοξη ανάπτυξη 
τεχνολογιών υδρογόνου έως το 2030, συνδέοντας την 
παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες και χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πηγές, τη ζήτηση της 
βιομηχανίας, τις μεταφορές και άλλους κλάδους, καθώς 
και τη μεταφορά και διανομή υδρογόνου. Με τη συμμα-
χία, η ΕΕ επιδιώκει να οικοδομήσει την παγκόσμια ηγετική 
θέση της σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε να υποστηρίξει τη 
δέσμευσή της να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου 
του άνθρακα έως το 2050.  
Οι εταιρείες της Cenergy Holdings, Σωληνουργεία Κορίν-
θου και Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables), δραστηρι-
οποιούνται στους τομείς της ενέργειας και υλοποιούν με 
επιτυχία έργα σε όλο τον κόσμο εδώ και δεκαετίες. «Ως 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής τους, βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και της καινοτο-
μίας. Στόχος μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της 
ανάπτυξης της τεχνογνωσίας μας για την παροχή βέλτι-
στων τεχνικών λύσεων στους πελάτες μας. Τα τελευταία 
χρόνια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις του υδρογόνου, 
επειδή πιστεύουμε ακράδαντα ότι αποτελεί κλειδί για την 
επίτευξη των κλιματικών στόχων» σημειώνεται στην ίδια 
ανακοίνωση.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 
ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΓΙΑΤΙ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 
in.gr

Αδειάζει η κλεψύδρα για την αποκάλυψη των «ξεχα-
σμένων» τετραγωνικών μέτρων στους δήμους, με τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα 
ταχύτητας προκειμένου να προλάβουν την προθεσμία της 
30ής Σεπτεμβρίου και να αποφύγουν αναδρομικές χρεώ-
σεις δημοτικών τελών και πρόστιμα.
Αντιμέτωποι με τον χρόνο βρίσκονται κυρίως οι ιδιοκτή-
τες που προχωρούν στην τακτοποίηση ημιυπαίθριων ή 
αυθαίρετων χώρων καθώς μέσα σε 15 ημέρες θα πρέ-
πει να έχει ολοκληρωθεί η ρύθμιση των συγκεκριμένων 
χώρων και παράλληλα να έχουν δηλωθεί στους δήμους 
ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. Επίσης όσοι 
έχουν αλλαγές στη χρήση των ακινήτων τους, π.χ. από 
επαγγελματική στέγη σε κατοικία ή το αντίθετο, θα πρέπει 
να βιαστούν και να επισκεφθούν τον δήμο τους καθώς η 
μεταβολή αυτή δεν μπορεί να δηλωθεί στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα. Το ίδιο ισχύει και για την αλλαγή δικαιώμα-
τος επί του ακινήτου, ενώ μόνο στον δήμο θα βγάλουν 
άκρη οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε κα-
θεστώς απαλλοτρίωσης.
Μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί περίπου 38,5 εκατομ-
μύρια «κρυμμένα» τετραγωνικά μέτρα, μια έκταση αντί-
στοιχη εκείνης του Δήμου Αθηναίων, ενώ εκτιμάται ότι 
συνολικά τα τετραγωνικά μέτρα που θα δηλωθούν από 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων στους δήμους θα αγγίξουν τα 
50 εκατομμύρια. Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ήδη 
στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ υπερβαίνουν τις 1.850.000 και 
τα έξτρα έσοδα που θα μπουν στα ταμεία των δήμων υπο-
λογίζονται μέχρι στιγμής στα 80 εκατ. ευρώ.
Τα κλειδιά
Στην τελική ευθεία λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που σπεύδουν να 
συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη δήλωση των ξε-
χασμένων τετραγωνικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
https://tetragonika.govapp.gr/ θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους οκτώ κλειδιά που ξεκλειδώνουν τη δήλωση:
1. Βοηθητικοί χώροι με κοινόχρηστο ρολόι. Οσοι ιδιο-
κτήτες κατέχουν βοηθητικούς χώρους σε πολυκατοικίες, 
όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες, που ρευματοδοτού-
νται από κοινόχρηστα ρολόγια, έχουν πλέον τη δυνατότη-
τα να δηλώσουν και τους χώρους αυτούς στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ως ηλεκτροδοτούμενους.

2. Διαφορές τετραγωνικών στο Ε9. Οσοι έχουν εντοπίσει 
λάθη ή παραλείψεις στην επιφάνεια των ακινήτων που 
έχουν δηλωθεί στο Ε9, αυτή την περίοδο δεν μπορούν 
να προχωρήσουν σε διορθώσεις καθώς είναι κλειστή η 
εφαρμογή της ΑΑΔΕ ενόψει της έκδοσης των εκκαθαριστι-
κών του ΕΝΦΙΑ. Αυτό όμως δεν επηρεάζει τις διορθώσεις 
των τετραγωνικών στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ή στους 
δήμους.
3. Ημιυπαίθριοι. Οι τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι χώροι 
προστίθενται στην επιφάνεια των κύριων χώρων των 
κτισμάτων.
4. Οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οικισμού. Δηλώνο-
νται στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ή στον δήμο, καθώς επι-
βαρύνονται με ΤΑΠ.
5. Κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Τα κτίσματα 
των οποίων έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση οποτεδήποτε 
στο παρελθόν όχι λόγω οφειλών αλλά επειδή δεν χρησι-
μοποιούνται, θα πρέπει να δηλωθούν στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα. Μόνο έτσι οι ιδιοκτήτες θα γλιτώσουν από 
αναδρομικά δημοτικά τέλη. Επίσης για τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων τα οποία ποτέ δεν ηλεκτροδοτήθηκαν, αν τα 
δηλώσουν για πρώτη φορά στους δήμους μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ισχύει πλήρης απαλλαγή από 
όλους τους δημοτικούς φόρους.
6. Κτίσματα εκτός σχεδίου. Θα πρέπει να δηλωθεί η πραγ-
ματική τους επιφάνεια.
7. Πάρκινγκ σε πιλοτές. Δηλώνονται ως ανοιχτά πάρκινγκ, 
δηλαδή επιφάνεια του ακινήτου, αν είναι ιδιωτικές, ενώ 
δεν δηλώνονται αν είναι κοινόχρηστοι χώροι.
8. «Αέρας». Ο «αέρας» που αναφέρεται στο συμβόλαιο 
μιας οριζόντιας σύστασης ως δικαίωμα υψούν δηλώνεται 
ως μη ηλεκτροδοτούμενο.
Σημειώνεται ότι η δήλωση διόρθωσης των τετραγωνικών 
που υποβάλλεται είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είτε 
στους δήμους δεν συνεπάγεται αυτόματη μεταβολή του 
εμβαδού του ακινήτου στο αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ. Θα ακο-
λουθήσει επεξεργασία της δήλωσης αλλά και προσαρμο-
γή των δηλούμενων εμβαδών από την αρμόδια υπηρεσία 
του δήμου. Τα δημοτικά τέλη και ο ΤΑΠ θα επιβληθούν 
πάνω στις νέες επιφάνειες των ακινήτων αναδρομικά από 
την 1η Ιανουαρίου 2020.

ΠΩΣ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

 H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ   1-10                                 17/09/2020

Ως ευκαιρία ανάπτυξης αντιμετωπίζουν την πανδημική κρίση 
οι 6 στις 10 εταιρείες-μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, οι οποίες, τοποθετούμενες 

σε νέα έρευνα του φορέα, «εξηγούν» με ποιες αποφάσεις κέρ-
δισαν το στοίχημα της επόμενης μέρας, αναβαθμίζοντας τη 
θέση τους στην αγορά.
Ειδικότερα, από τους συμμετέχοντες, στο πρώτο σκέλος της 
έρευνας, το 58,82% δήλωσε ότι αξιοποίησε την κρίση του 
Covid-19 ως ευκαιρία έντασης της επιχειρηματικής δράσης 
και για τον σκοπό αυτό: 
- Το 51,52% επαναπροσδιόρισε τη στρατηγική του 
-Το 27,27% διεύρυνε τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσι-
ών, στρέφοντας την προσοχή σε αγορές, οι οποίες παρουσία-
σαν υψηλότερη ζήτηση εν μέσω πανδημίας 
- Το 9,09% επιδίωξε συνέργειες-συνεργασίες με τρίτες εται-
ρείες
- Το 6,06% έδωσε έμφαση στις εξαγωγές 
- Το 6,06% προχώρησε σε νέες επενδυτικές κινήσεις.
Από την ίδια έρευνα προέκυψε επίσης ότι, προκειμένου οι 
εταιρείες να προσαρμοστούν καλύτερα στα έκτακτα δεδομένα 
που επέβαλε η πανδημική κρίση στην οικονομία, προχώρη-
σαν σε μια σειρά από ενέργειες, άμεσης εφαρμογής. 
Ειδικότερα: 
- Το 40% αξιοποίησε το μέτρο της τηλεργασίας 
-Το 22% έδωσε έμφαση στην ψηφιοποίηση των υποδομών 
και διαδικασιών 
-Το 12% προέβη σε μείωση των λειτουργικών εξόδων 
- Το 12% αξιοποίησε τα μέτρα «Συν-Εργασία» και Αναστολή 
Σύμβασης Εργασίας
-Το 10% έκανε χρήση κάποιων εκ των μέτρων-εργαλείων 
τόνωσης της ρευστότητας 
-Το 2% αξιοποίησε το μέτρο περί μείωσης των ενοικίων 
- Το 2% έδωσε έμφαση στη μερική απασχόληση.
Σημειώνεται ότι στο σύνολό τους οι εταιρείες που συμμετεί-
χαν στην έρευνα δεν προέβησαν σε μείωση του προσωπικού 
προκειμένου να περιορίσουν τα κόστη τους.
Ο γενικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, δρ. Αθανάσιος Κελέμης, σχολι-
άζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, τόνισε: «Η μετατροπή 
της οποιοσδήποτε κρίσης σε ευκαιρία ανάπτυξης πάντα θα 
αποτελεί υγιή αντίδραση για κάθε επιχείρηση, η οποία επιμέ-
νει να στρέφει την προσοχή της στο μέλλον, έχοντας νωρίτερα 
μεριμνήσει για τη διαμόρφωση ισχυρών δομών λειτουργίας 
και ευέλικτων διαδικασιών προσαρμογής σε κάθε έκτακτη 
συνθήκη». Όπως ο ίδιος σημειώνει: «Η αναζήτηση ευκαιριών 
εν μέσω κρίσης αποτελεί άσκηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας, 
ιδιαίτερα όταν η επιχειρηματική κοινότητα καλείται, εξερχόμε-
νη από μια βαριά μακροοικονομική κρίση, να αντιμετωπίσει 
μια νέα, αυτή τη φορά υγειονομική, κρίση, που δεν έχει προ-
ηγούμενο. Ωστόσο, με ψύχραιμη σκέψη, καινοτόμες ιδέες, 
διάθεση για μεγαλύτερα ρίσκα και τη στήριξη της πολιτείας, 
κάθε εμπόδιο μπορεί να καμφθεί».
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Η κακοκαιρία «Ιανός» που οι περισσότεροι επιστήμο-
νες χαρακτηρίζουν μεσογειακό κυκλώνα, εξαιτίας των 
ισχυρών ανέμων, των έντονων καταιγίδων, των χα-
λαζοπτώσεων και των κεραυνών που φέρνει μαζί του, 
πλησιάζει κρούοντας κώδωνα κινδύνου  στη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η οποία από χθες 
προετοιμάζεται για ένα πολύ δύσκολο τριήμερο. 
Ο υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς κατα τη χθεσινή 
έκτακτη ενημέρωση, πληροφόρησε τους πολίτες ότι 
είναι πάρα πολύ πιθανό να δουν ξεριζωμένα δέντρα, 
πλημμυρικά φαινόμενα, διακοπή ηλεκτροδότησης και 
σοβαρές υλικές ζημιές. 
«Οι επιπτώσεις του Ιανού, πρέπει να είμαστε ξεκάθα-
ροι, θα είναι παρεμφερείς με αυτές μιας ισχυρής κα-
κοκαιρίας, όμως με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, έκταση 
και διάρκεια. Ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές 
από τους ισχυρούς ανέμους και από προσκρούσεις 
αντικειμένων που θα ίπτανται από τον άνεμο. Μπορεί 
να υπάρξουν βλάβες σε στέγες, υδρορροές, παρά-
θυρα, αλλά και πτώσεις δέντρων ή στύλων της ΔΕΗ. 
Ενδέχεται οι ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλέσουν 
αιφνίδιες πλημμύρες σε αστικές περιοχές. Ενδέχεται 
να προκληθούν πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές, 
λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας 
του υψηλού βαρομετρικού που δημιουργείται καθώς 
ο κυκλώνας φθάνει στην ξηρά. Ενδέχεται να υπάρ-
ξουν πρόσκαιρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, στις 
τηλεπικοινωνίες, στην ύδρευση και στην αποχέτευση, 
εξαιτίας βλαβών στα αντίστοιχα δίκτυα» είπε χαρακτη-
ριστικά. 
Και για όλα τα παραπάνω οι Αρχές προετοιμάζονται 
μιας και σε λίγες ώρες αναμένεται η επέλαση του 
Ιανού. Για το λόγο αυτό σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 
Πυροσβεστική, εθελοντικές ομάδες και τοπική αυτο-
διοίκηση. Ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου σε 
ετοιμότητα για να συνδράμουν είναι δυνάμεις και από 
την υπόλοιπη Ελλάδα.  

«Τον τελευταίο καιρό τα ακραία καιρικά φαινόμενα γί-
νονται όλο και πιο συχνά και η επιτυχής αντιμετώπισή 
τους βασίζεται σε δύο πυλώνες: την προετοιμασία του 
κρατικού μηχανισμού και την ενημέρωση των πολι-
τών. Ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να 
πλήξει την χώρα μας, φαινόμενο που είναι γνωστό και 
αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως μεσογειακός κυκλώ-
νας. Οι μεσογειακοί κυκλώνες είναι θύελλες με κλειστή 
περιστροφική κυκλοφορία γύρω από το “μάτι”, το 
κέντρο δηλαδή του κυκλώνα. Δημιουργούνται με τον 
ίδιο τρόπο και μοιάζουν με τους τροπικούς κυκλώνες 
που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 
αλλά είναι πιο ασθενείς, γενικά πιο βραχύβιοι και μι-
κρότεροι σε μέγεθος από τους τροπικούς κυκλώνες. Οι 
μεσογειακοί κυκλώνες είναι σχετικά σπάνια φαινόμε-
να, τα οποία συναντάμε στον ελλαδικό χώρο από το 
1995, αλλά δείχνουν τάση να ενταθούν και να γίνουν 
συχνότεροι στην περιοχή της Μεσογείου λόγω κλιμα-
τικής αλλαγής» ανέφερε στη χθεσινή έκτακτη ενημέ-
ρωση ο κ. Χαρδαλιάς.
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας 
ο μεσογειακός κυκλώνας αναμένεται να πλήξει, από 
σήμερα το απόγευμα τη, αρχικά το νότιο Ιόνιο και 
την Πελοπόννησο -κυρίως τα δυτικά τμήματά της. Η 
Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, η Ηλεία και η Μεσ-
σηνία, αναμένεται να χτυπηθούν πρώτες από τον Ιανό. 
Την Παρασκευή το φαινόμενο θα επηρεάσει την υπό-
λοιπη Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, αλλά και την 
Αττική και την Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται 
να είναι ισχυρά και να έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια. 
Σύμφωνα με το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινο-
μένων, από το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται να 
επηρεαστούν και οι Κυκλάδες, ενώ το Σάββατο είναι 
πιθανόν να επηρεαστεί και η Κρήτη. 
«Για όλα αυτά προετοιμαζόμαστε και καλούμε τους 
πολίτες της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης, της 
Μεσσηνίας, της Ηλείας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας, της 
Αργολίδας, της Βοιωτίας, της Αιτωλοακαρνανίας, της 
Φωκίδας, της Αττικής και της Εύβοιας να παραμείνουν 
σε απόλυτη επιφυλακή και να δώσουν έμφαση στις 
εξής 3 σημαντικές οδηγίες – επισημάνσεις – προειδο-
ποιήσεις μας.
- Όσοι βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πλημμυρή-
σει στο παρελθόν ή βρίσκονται κοντά σε ποταμούς, 

χείμαρρους ή ακτές, αποφύγετε να μείνετε σε υπόγει-
ους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους.  Εξετάστε το 
ενδεχόμενο για το διήμερο αυτής της κακοκαιρίας να 
μην παραμείνετε στα σπίτια σας και να φιλοξενηθείτε 
σε συγγενείς ή φίλους. Αποφύγετε κάθε περιττή μετα-
κίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινο-
μένων και ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρά σας 
ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σε περίπτωση δημι-
ουργίας χειμάρρων να μετακινηθείτε στα ψηλότερα 
σημεία του σπιτιού. 
- Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα 
ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, πεζοί ή με όχημα, 
εάν βρεθείτε στη θέση αυτή. Για κανένα λόγο. Σε κάθε 
περίπτωση, παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ακολουθείτε τις 
οδηγίες των αρχών» επεσήμανε ο κ Χαρδαλιάς. 
Ήδη από χθες ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας 
παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις με επιχειρησια-
κές συσκέψεις των εμπλεκόμενων φορέων ανά 6ώρο 
και έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα συντονιστικά τοπικά 
όργανα των Δήμων και τα συντονιστικά όργανα Πολι-
τικής Προστασίας των Περιφερειών για την αντιμετώ-
πιση του κινδύνου.


