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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2037 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Βουλή: Σημαντικό μερίδιο για ελληνικές εταιρείες από τα κατα-
σκευαστικά έργα στο Κουβέιτ μέχρι το 2035
Σελ 1 και 19
Mohegan: Το καζίνο στο Ελληνικό θα είναι έτοιμο σε 36 μήνες από 
την ώρα που θα μας δοθούν οι άδειες
Σελ 1 και 17 
Η ΕΕ επενδύει άλλα 144,5 εκατ. ευρώ σε υπερυπολογιστές παγκό-
σμιας κλάσης για τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις
Σελ 1 και 11
EE: Καινοτομία αλλά και δεοντολογία πρέπει να διέπουν την τεχνη-
τή νοημοσύνη
Σελ 3 
Άδ. Γεωργιάδης: Στις επενδύσεις ανά την επικράτεια θα έχουμε τις 
επόμενες εβδομάδες πολλά καινούργια και καλά νέα
Σελ  4 
Συμφωνία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕDP Renewables για την από κοινού 
ανάπτυξη χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων 900 ΜW   
Σελ 5 
ΓΓ ΠΣΔΔ: «Έξυπνες πόλεις δεν μπορούμε να έχουμε αν δεν υιοθε-
τήσουμε έξυπνες εφαρμογές»
Σελ  6
Γ. Τσακίρης για Ταμείο Υποδομών: Η κυβέρνηση έχει ένα ακόμη 
ισχυρό όπλο στη μάχη που δίνουμε για την ενίσχυση της αγοράς   
Σελ 7 
Ακρόπολη: Μελέτη ασφαλείας παρέδωσε το ΚΕΜΕΑ στο υπουρ-
γείο Πολιτισμού 
Σελ 8, 9 και 10  
Prodexpo: οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά ακινήτων 
Σελ 12 
Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν από φορείς για τις αρχαι-
ότητες στον σταθμό «Βενιζέλου» του μετρό Θεσσαλονίκης
Σελ 13 
Η Uber κάνει προσφορά για να αγοράσει την κοινοπραξία για υπη-
ρεσίες μετακίνησης Freenow των Daimler και BMW
Σελ 14 
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Ημερίδα για την τεχνολογία, την 
ασφάλεια και την Πολιτική Προστασία - Β2Β επαφές με 13 γερμα-
νικές επιχειρήσεις του κλάδου
Σελ 15 
Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη με την υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας της Κύπρου, Ν. Πηλείδου
Σελ 16 
Γ. Βρούτσης: Πολύ σημαντικός ο ρόλος του ΤΕΒΑ με τα 331 εκατ. 
ευρώ στην καταπολέμηση της φτώχειας 
Σελ 18
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στην πρώτη έκδοση κοινωνι-
κών ομολόγων EU SURE
Σελ 20 
Ενισχύονται τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου με την νέα έκδο-
ση 15ετούς ομολόγου
Σελ.22
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ecoslight : Online ερωτηματολόγιο 
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 3 
Προσεχώς
Σελ 24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Η Κύρωση του Μνημονίου μεταξύ της Ελλάδας και του Κου-
βέιτ στον τομέα της βιομηχανικής συνεργασίας «θα δώσει την 
δυνατότητα σε ελληνικές εταιρείες και επιχειρήσεις να πάρουν 
ένα σημαντικό μερίδιο από τα κατασκευαστικά έργα που θα 
πραγματοποιηθούν στην χώρα αυτή μέχρι το 2035» τόνισε –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης κατά την συζήτησή της συμφωνίας στην 
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Αναφερόμενος 
στην δεύτερη Κύρωση Συμφωνίας που εισάγεται στο ίδιο νομο-

σχέδιο του Υπουργείου και αφορά την Κύρωση της Συμφωνίας 
με την Ρωσική Ομοσπονδία για θέματα Επιστήμης, Τεχνολογί-
ας και Καινοτομίας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε πως η συμφωνία αυτή είναι 
επωφελής για την χώρα ενώ παράλληλα συμβάλει και «στην 
εξωτερικής μας πολιτικής και τη βελτίωση των σχέσεών μας 
με τη Ρωσική Ομοσπονδία». Οι δύο Κυρώσεις εγκρίθηκαν από 
την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με ευρεία 
πλειοψηφία. Αναλυτικά στη σελ 3

Στο επίκαιρο ζήτημα της επένδυσης του καζίνου στο Ελληνικό 
αναφέρθηκε ο Μάριο Κοντομέρκος, διευθύνων σύμβουλος της 
Mohegan Entertainment, κατά την ομιλία του στο συνέδριο της 
Prodexpo, τονίζοντας –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι το σχέδιο του 
«Inspire Athens» έχει δημιουργηθεί για να αποφέρει κέρδη, όχι 
μόνο στην Mohegan Εntertainment που θα το διαχειρίζεται, 
αλλά και στην Ελλάδα, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μα-
κροπρόθεσμα. Η επένδυση, επισήμανε, οδηγεί σε 7000 θέσεις 
εργασίας και συνεργασία με πολλές ελληνικές εταιρίες, όπως 

τράπεζες, κατασκευαστικές και νομικές επιχειρήσεις, πολύ πριν 
καν αρχίσει το έργο, ενώ σε βάθος χρόνου και μετά το άνοιγ-
μα του έργου θα σημαίνει 10% αύξηση στον διεθνή τουρισμό 
στην Αττική και ακολούθως εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την 
Ελλάδα και τους πολίτες της. Όπως είπε ο κ. Κοντομέρκος, το εν 
λόγω σχέδιο μπορεί να γίνει η σπίθα για να τονωθεί η ανάπτυξη 
της Αθηναϊκής Ριβιέρας και αν τελικά αποδειχθεί επιτυχημένο, 
θα ακολουθηθεί και από άλλες σημαντικές επενδύσεις στην πε-
ριοχή.  Αναλυτικά στη σελ 19  

Η Κοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών 
Επιδόσεων, η οποία συγκεντρώνει ευρωπαϊκούς πόρους για την 
αγορά και εγκατάσταση υπερυπολογιστών και τεχνολογιών πα-
γκόσμιας κλάσης, συνυπέγραψε χθες σύμβαση ύψους 144,5 εκατ. 
ευρώ για την αγορά του υπερυπολογιστή LUMI.  Η Ευρώπη πρω-
τοστατεί στις επενδύσεις σε υπερυπολογιστικές υποδομές επόμε-
νης γενιάς που θα είναι προσβάσιμες σε όλους τους ερευνητές, τη 
βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης και θα επιτρέψουν 
την υλοποίηση εκατοντάδων νέων εφαρμογών στην τεχνητή νο-

ημοσύνη, την εξατομικευμένη ιατρική, τον σχεδιασμό φαρμάκων 
και υλικών, τη γονιδιωματική, τις μετεωρολογικές προβλέψεις, την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής κ.α.  Οι θετικές επιπτώσεις 
των υπερυπολογιστών στην κοινωνία είναι ήδη ορατές σε διάφο-
ρους τομείς, π.χ. στην καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών όπως 
ο καρκίνος, ο κορωνοϊός την υποβοήθηση του αστικού και αγρο-
τικού σχεδιασμού, τη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων 
και τον έλεγχο της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 
Αναλυτικά στη σελ 17 

Προτάσεις για το βέλτιστο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει την 
τεχνητή νοημοσύνη ενέκρινε την Τρίτη –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να ενισχυθούν η καινοτομία 
αλλά και τα δεοντολογικά πρότυπα ώστε να οικοδομηθεί η εμπι-
στοσύνη στην τεχνολογία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωσή του, συγκαταλέγεται μεταξύ των 
πρώτων θεσμικών οργάνων που διατυπώνουν συστάσεις για 

τους κανόνες που θα διέπουν την τεχνητή νοημοσύνη και θα περι-
λαμβάνουν θέματα δεοντολογίας, αστικής ευθύνης και δικαιωμά-
των διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι συστάσεις αυτές έχουν στόχο να 
προλειάνουν το έδαφος ώστε η ΕΕ να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης 
στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. 
Αναλυτικά στη σελ 11

ΒΟΥΛΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΟΥΒΕΙΤ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2035

ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΣΕ 36 ΜΗΝΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ
Ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Mohegan, Μάριο Κοντομέρκος

Η ΕΕ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΑΛΛΑ 144,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Σύμφωνα με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου διοργανώνει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβού-
λων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμά-
των ADR/RID, που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 27 
Νοεμβρίου 2020 (διάρκεια 44 ώρες),στην Πολυτεχνειούπο-
λη, Ζωγράφου.
Το σεμινάριο αφροά όσους εμπλέκονται ή επιθυμούν να εμπλα-
κούν στη διαχείριση/μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμά-
των(π.χ. υγρά καύσιμα, εκρηκτικά, χημικά, κ.ά.) και είναι από-
φοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή στους υποψηφίους των 
απαραίτητων γνώσεων σχετικών με:
(α) την ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων και τους 
κινδύνους που ενέχει η μεταφορά, συσκευασία, πλήρωση, φόρ-
τωση ή εκφόρτωση τους,
(β) την τοποθέτηση σήμανσης των συσκευασιών και των μονά-
δων μεταφοράς  επικίνδυνων εμπορευμάτων
(γ) τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές δια-
τάξεις και
(δ) τις ευθύνες των εμπλεκομένων στη μεταφορά και τα καθή-
κοντα του ΣΑΜΕΕ.
Πληροφορίες: www.vlab.mech.ntua.gr 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1 - 4 Νοεμβρίου 2020

8ο Διεθνές Συνέδριο Μικρο/Νανοεπι-
στημών και Νανοτεχνολογίας Micro 
& Nano 2020-Patras-Greece (8th 
International Conference on Micro/
Nanosciences & Nanotechnologies)
ΠΑΤΡΑ

Υπό την αιγίδα της Επιστημονικής Εταιρίας 
MICRO&NANO

4 - 6 Νοεμβρίου 2020 Ημέρες Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

27 - 28 Νοεμβρίου 2020

4ο Διαδικτυακό Συνέδριο 
MoodleMoot Greece – Cyprus 2020

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών,  
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε 
συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης

Επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: «Η γεωγραφία σε έναν κόσμο 
που αλλάζει» θα πραγματοποιηθεί από τις  19 ως τις 21 Απρι-
λίου 2021, από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (στο Κτήριο του Τμήματος, στο νησί της Λέσβου).  
«Σε μια εποχή τεράστιας οικονομικής και γεωπολιτικής ανα-
μόρφωσης και πολλαπλών, διατεμνόμενων και αμοιβαία 
ενισχυόμενων ή συγκρουόμενων κρίσεων, η επιστήμη της 
Γεωγραφίας καλείται εκ νέου να αναθεωρήσει και εκπληρώ-

σει τον κοινωνικό της ρόλο, την επιστημονική της εμβέλεια 
και την ακαδημαϊκή της θέση και υπόσταση, τονίζεται σε 
σχετική ανακοίνωση. Το συνέδριο αποσκοπεί να συμβάλει σε 
αυτούς τους ευρύτερους στόχους και να προωθήσει το έργο 
της σύγχρονης Γεωγραφίας στην Ελλάδα του 21ου αιώνα.  
Το Συνέδριο έχει επετειακό χαρακτήρα και διενεργείται στο 
πλαίσιο του εορτασμού των 25 ετών ελληνικής Γεωγραφίας, 
με το κλείσιμο των 25 ετών του Τμήματος Γεωγραφίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, του πρώτου ακαδημαϊκού τμήματος 
Γεωγραφίας στην Ελλάδα».  
Βασικές θεματικές ενότητες:
- Ανθρωπογεωγραφία
- Φυσική Γεωγραφία
- Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου
- Γεωπληροφορική
- Γεωγραφική Εκπαίδευση.
Το συνέδριο θα φιλοξενήσει επιστημονικές συνεδρίες (γενικές, 
θεματικές, posters) καθώς μια σειρά από ειδικές εκδηλώσεις, 
όπως διαλέξεις, εργαστήρια/στρογγυλές τράπεζες/ panels, 
συζητήσεις σε ομάδες.  
Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις εισηγήσεων/ εργασιών θα πρέ-
πει να είναι σχετικές με τους γενικούς στόχους του συνεδρίου 
και, τουλάχιστον, με μία από τις θεματικές του ενότητες. Οι πε-
ριλήψεις θα πρέπει να γραφούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά, 
και να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
geo-conf2020@aegean.gr 
Πληροφορίες: https://geography.aegean.gr/conference

•   Το 7ο φορολογικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σήμερα 
σε υβριδική μορφή (με την φυσική παρουσία μόνο των ομιλη-
τών), υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(ΟΕΕ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών (ΕΒΕΑ) και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η ΓΕΩΓΡΑφΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑφΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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Όλα τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια συνεχίζονται απρόσκοπτα, 
υπογράμμισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του, σή-
μερα, στον ραδιοφωνικό σταθμό Αlpha 98,9.
Όπως είπε ο υπουργός, «όλα τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια συνε-
χίζονται απολύτως απρόσκοπτα. Δεν μας έχει πει ούτε ένας επεν-
δυτής «σταματάω, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με την Τουρκία». 
Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αναχθεί σε στρατηγικό εταίρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών, παρέχει πολύ μεγάλη ασφάλεια στους 
δυνητικούς επενδυτές, διότι αντιλαμβάνονται ότι η θέση της 
Ελλάδας έχει πια αλλάξει».
Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας, σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις ανά την 
επικράτεια, «σας διαβεβαιώνω ότι θα έχουμε και τις επόμενες 

εβδομάδες πολλά καινούργια και καλά νέα. Θα τρίβετε τα μάτια 
σας. Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την Ελλάδα είναι 
πάρα πολύ μεγάλο. Η Ελλάδα επί Κυριάκου Μητσοτάκη έχει 
κερδίσει σε βαθμούς αξιοπιστίας, τη βλέπουν πλέον ως επενδυ-
τικό προορισμό. Θα το δείτε και στην έκθεση Προόδου των Θε-
σμών. Εχθές τελείωσε το Review, πήγε περίφημα, ως υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων λάβαμε άπειρα συγχαρητήρια για 
την πρόοδο που έχει συντελεστεί».
Αμυντική βιομηχανία 
Επίσης, ο υπουργός γνωστοποίησε σχετικά με την αμυντική βιο-
μηχανία: «Μου ανατέθηκε το θέμα της ΕΑΒ αλλά και γενικότερα 
η δημιουργία μεγαλύτερων συμπράξεων στην αμυντική βιομη-
χανία. Ήδη, με το υπουργείο Οικονομικών, έληξε ο διαγωνισμός 

για την ΕΛΒΟ με μια μεγάλη ισραηλινή κοινοπραξία. Πιστεύω ότι 
σύντομα θα έχουμε καλές ειδήσεις και για τα ΕΑΣ και προχωρά-
με στην τελική ευθεία για το σχέδιό μας για την ΕΑΒ, που είναι 
πιο σύνθετο».
ΕΣΠΑ 
Σχετικά με την απορρόφηση του ΕΣΠΑ, όπως είπε ο υπουργός: 
«Έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ. Έχουμε ανέβει από την 19η στην 
8η θέση στη συνολική απορρόφηση και όπως δείχνουν τα στοι-
χεία, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε φτάσει στην 3η θέση. 
Όσον αφορά στην απορρόφηση κονδυλίων για τον COVID-19 
είμαι περήφανος γιατί το υπουργείο Ανάπτυξης πέτυχε τη 2η 
θέση έναντι όλων των χωρών της ΕΕ. Η Ελλάδα έτρεξε με ρυθ-
μούς πρωτοφανείς».

Η Κύρωση του Μνημονίου μεταξύ της Ελλάδας και του Κου-
βέιτ στον τομέα της βιομηχανικής συνεργασίας «θα δώσει την 
δυνατότητα σε ελληνικές εταιρείες και επιχειρήσεις να πάρουν 
ένα σημαντικό μερίδιο από τα κατασκευαστικά έργα που θα 
πραγματοποιηθούν στην χώρα αυτή μέχρι το 2035» τόνισε –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης κατά την συζήτησή της συμφωνίας στην 
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Αναφερόμενος 
στην δεύτερη Κύρωση Συμφωνίας που εισάγεται στο ίδιο νομο-
σχέδιο του Υπουργείου και αφορά την Κύρωση της Συμφωνίας 
με την Ρωσική Ομοσπονδία για θέματα Επιστήμης, Τεχνολογί-
ας και Καινοτομίας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε πως η συμφωνία αυτή είναι 
επωφελής για την χώρα ενώ παράλληλα συμβάλει και «στην 
εξωτερικής μας πολιτικής και τη βελτίωση των σχέσεών μας με 
τη Ρωσική Ομοσπονδία». 
Οι δύο Κυρώσεις εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παραγωγής και 
Εμπορίου της Βουλής με ευρεία πλειοψηφία. Ειδικότερα, «υπέρ» 
της Κύρωσης του Μνημονίου με το Κουβέιτ τάχθηκαν ΝΔ, ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ , «κατά» το ΚΚΕ και η ΕΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ενώ το 
ΜέΡΑ25 επιφυλάχθηκε. «Υπέρ» της Κύρωσης με την Ρωσική 
Ομοσπονδία τάχθηκαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
και ΜέΡΑ25 ενώ καταψήφισε μόνο το ΚΚΕ. 
Ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων χαιρέτησε την ευρύ-
τατη συμφωνία των κομμάτων για αυτές τις δύο σημαντικές 
Κυρώσεις. Απαντώντας στις αιτιάσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ 
Γιάννη Σαρικιώτη γιατί η κυβέρνηση καθυστέρησε να φέρει για 
Κύρωση την Συμφωνία με τη Ρωσία που είχε υπογραφεί από 
το 2016, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι στις αρχές του 2019, επί 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η πρωτότυπη υπογεγραμμένη συμφωνία 
χάθηκε. Οι νέες υπογραφές δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν 
πριν τις εκλογές του Ιουλίου του 2019, κατόπιν με την αλλαγή 
της κυβέρνησης η Συμφωνία έπρεπε να υπογραφεί εκ νέου για 
τρίτη φορά. Σχετικά με την καταψήφιση της Συμφωνίας από το 

ΚΚΕ, ο υπουργός ανέφερε πως «κατανοώ τους ιδεολογικούς λό-
γους που έχει και καταψηφίζει την συμφωνία αφού την θεωρεί 
καπιταλιστική»
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας 
αναφέρθηκε στην Κύρωση της Συμφωνίας με την Ρωσική 
Ομοσπονδίας λέγοντας πως η ελληνορωσική συνεργασία στην 
έρευνα και τεχνολογία έχει ένα μεγάλο βάθος χρόνου που ξεκι-
νάει το 1993 και έκτοτε έχουν υπογραφή πολλά πρωτόκολλα 
και συμφωνίες συνεργασίας με έργα πολλών εκατομμυρίων 
ευρώ Μάλιστα ανέφερε πως από την άνοιξη του 2020 έχει ξεκι-
νήσει η συζήτηση και για νέα ανακοίνωση προκήρυξης συνερ-
γασίας που θα εξεταστεί μέχρι το τέλος του 2020. 
Αναφορικά με τις αιτιάσεις και την καταψήφιση από την Ελλη-
νική Λύσης της Κύρωσης του Μνημονίου Συνεργασίας με το 
Κουβέιτ με βασική αιτία την στενή συνεργασία που έχει η χώρα 
αυτή με την Τουρκία, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιά-
δης ανέφερε πως το Κουβέιτ έχει εξαγγείλει ένα μεγάλο εθνικό 
σχέδιο πλήρους αναμόρφωσης του κράτους έως το 2035, όπου 
θα πραγματοποιήσει δημόσια κατασκευαστικά έργα, εκατοντά-
δων, δισεκατομμυρίων. Θεωρούμε, είπε, σημαντικό σε αυτά 
τα μεγάλα έργα και οι ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να 
πάρουν ένα σημαντικό μερίδιο. 
Σχετικά το ότι «το Κουβέιτ έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία», 
ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε απευθυνόμενος στον εισηγητή της 
Ελληνικής Λύσης πως ο πρόεδρος του κόμματός του Κυριάκος 
Βελόπουλος σε πρόσφατο άρθρο του έγραφε ότι «Η Τουρκία 
θεωρείται εχθρός ακόμα και σε παραδοσιακές δυνάμεις του 
σουνιτικού Ισλάμ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ιράκ και άλλες 
χώρες τις περιοχής» Πως εσείς μας λέτε το αντίθετο... ». 
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, απάντησε και στην 
ερώτηση που εμβόλιμα του έθεσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ 
Γιάννης Σαρικιώτης για το «εάν και πότε η κυβέρνηση της ΝΔ θα 
φέρει στη Βουλή για Κύρωση τις τρεις Συμφωνίες με την Βόρεια 
Μακεδονία» λέγοντας του «μην ανησυχείτε, θα κυρωθούν τα 

Σύμφωνα με τη Βόρεια Μακεδονία […] Εμείς ως κόμμα στην 
αξιωματική αντιπολίτευση, πριν τις εκλογές, συμμετείχαμε με 
περηφάνια στα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Πρε-
σπών, αλλά λέγαμε πάντα στερεότυπα το ίδιο πράγμα. Πως 
εάν ψηφιζόταν από την Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών θα 
είναι δεσμευτική για την Ελληνική Δημοκρατία και θα την τηρή-
σουμε. Εμένα δε όταν με ρώτησαν, τότε, εάν ως υπουργός θα 
αναφέρω τη Βόρεια Μακεδονία ως Σκόπια, έλεγα: Ως επίσημο 
πρόσωπο και ως εκπρόσωπος της Ελληνική Δημοκρατίας, θα 
λέω πάντα Βόρεια Μακεδονία, διότι είμαι υποχρεωμένος ως 
κρατικός αξιωματούχος να σέβομαι μία Συμφωνία που δεσμεύ-
ει τη χώρα μου και έχει υπέρ συνταγματική αρχή». 
Νωρίτερα, ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης 
εξηγώντας του λόγους που καταψήφισε τις δύο Κυρώσεις 
ανέφερε πως «το ΚΚΕ πάντα βλέπει θετικά τις σχέσεις που ανα-
πτύσσονται μεταξύ χωρών και λαών, αρκεί να διασφαλίζεται 
η αρχή της ισοτιμίας των σχέσεων αμοιβαίου οικονομικού και 
κοινωνικού οφέλους, η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, που 
οδηγούν στην ευημερία τους». Οι δύο όμως αυτές Συμβάσεις 
«δεν δημιουργούν όρους, που βοηθούν στην ανάπτυξη με 
κριτήριο τα συμφέροντα του λαού, στην ανάπτυξη της φιλίας 
και της συνεργασίας μεταξύ των λαών αλλά είναι ενταγμένες 
στο σχεδιασμό γενικότερων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και 
ανταγωνισμών». 
Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, κα-
ταψήφισε την Κύρωση του Μνημονίου με το Κουβέιτ λέγοντας 
ότι όπως «ζητήσαμε την απόσυρση των συμβάσεων με το Κα-
τάρ και με το Αζερμπαϊτζάν, έτσι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε 
και μια συμφωνία με το Κουβέιτ που υποστηρίζει την Τουρκία, 
η οποία αυτή τη στιγμή εκτός από τις επιδρομές της στο Αιγαίο 
και τους πολέμους που διεξάγει παντού, επιδιώκει μία επόμενη 
γενοκτονία των Αρμενίων». 

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 
ΠΟΛΛΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΝΕΑ
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Στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με μία από τις με-
γαλύτερες εταιρείες στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας παγκοσμίως, την ΕDP Renewables προχώρησε –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- η ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η συμφωνία αφορά στην 
από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση συγκεκριμένου χαρτο-
φυλακίου νέων αιολικών πάρκων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ισχύος 900 
ΜW, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με την εκτιμώμενη 
αξία της από κοινού επένδυσης, στην πλήρη υλοποίησή της, 
να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. 
Το πρώτο στάδιο υλοποίησης της ανωτέρω συνεργασίας, 
αφορά στην απόκτηση και από κοινού ανάπτυξη από την 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την EDP Renewables δύο συμπλεγμάτων υπό 
ανάπτυξη αιολικών πάρκων μέγιστης ισχύος 436,8 MW στο 
Ν. Ευβοίας, ενώ σταδιακά θα υλοποιηθούν και τα επόμενα 
τμήματα της συμφωνηθείσας συνεργασίας. 
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη συγκεκριμέ-
νη συμφωνία, δημιουργείται μια ισχυρή συμμαχία με σημα-
ντική δυναμική και προοπτικές ανάπτυξης που στόχο έχει να 
πρωταγωνιστήσει στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώ-
ρας τα επόμενα χρόνια. Το φιλόδοξο και ρεαλιστικό επενδυ-
τικό πλάνο που πρόκειται να υλοποιηθεί θα συμβάλλει καθο-
ριστικά στην περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 
και το Κλίμα και του Green Deal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Πρόκειται για μία αμοιβαία επωφελή συνεργασία, μέσω της 
οποίας, οι δύο πλευρές αποκτούν τη δυνατότητα να συνδυά-
σουν τη σημαντική εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία που 

διαθέτουν στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
Επιπλέον, σχηματίζεται ένα επιχειρηματικό όχημα με ισχυρή 
κεφαλαιακή βάση και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήμα-
τος, το οποίο διασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση του εν 
λόγω «πράσινου» επενδυτικού προγράμματος. 
Επίσης, σημειώνεται ότι με τη συγκεκριμένη κίνηση, η ΕΛΛΑ-
ΚΤΩΡ αποκτά τη δυνατότητα να υπερδιπλασιάσει την εγκατε-
στημένη ισχύ της (σήμερα 491 MW), ενισχύει περαιτέρω την 
ηγετική θέση που διαθέτει στην εγχώρια αγορά και επεκτείνει 
το επενδυτικό της πλάνο στην Ελλάδα. Η EDP Renewables 
αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας, όντας ο 4ος μεγαλύτερος παραγωγός αιολικής 
ενέργειας στον κόσμο και ο 2ος στην Ευρώπη, με συνολική 
εγκατεστημένη ισχύ 11,55 GW. 
Με αφορμή την υπογραφή της Συμφωνίας, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αναστάσιος Καλλιτσά-
ντσης, δήλωσε: «Το 2018, θέσαμε τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας ως βασικό 2 πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου, 
διαβλέποντας την επιτάχυνση του παγκόσμιου ενεργειακού 
μετασχηματισμού και την αναγκαία για την Ελλάδα «πράσι-
νη» ενεργειακή μετάβαση. Σήμερα, η στρατηγική μας αυτή 
δικαιώνεται, με την εμπιστοσύνη του 4ου μεγαλύτερου πα-
ραγωγού αιολικής ενέργειας παγκοσμίως, για την υλοποίηση 
μιας επένδυσης που θα ξεπεράσει το Euro1 δισ. στη χώρα μας. 
Μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανα-
δεικνύεται περαιτέρω ως πόλος έλξης αξιόπιστων διεθνών 
επενδυτών, ικανή να δημιουργήσει συμμαχίες που χτίζουν το 

επενδυτικό προφίλ της χώρας, υποστηρίζουν την ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας και προστατεύουν το περιβάλλον. 
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ λοιπόν προχωρά στις τολμηρές κινήσεις που 
απαιτούνται και τοποθετείται στρατηγικά, μέσα από το συ-
γκεκριμένο σχήμα, ως ένας από τους βασικούς οδηγούς στην 
υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ενεργειακής μετάβασης της 
χώρας για την περίοδο 2020-2030». 
Από την πλευρά του, ο Σπυρίδων Μαρτίνης, Chief Operating 
Officer Offshore & Chief Development Officer της EDPR, δή-
λωσε: «Είμαστε στον δεύτερο χρόνο της εμπειρίας μας στην 
Ελλάδα. Κατά το διάστημα αυτό, επιβεβαιώσαμε τις δυνα-
τότητες της χώρας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
επιθυμούμε να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στη μετάβαση της 
οικονομίας της χώρας σε ένα πιο σύγχρονο, αυτάρκες και φι-
λικό προς το περιβάλλον μοντέλο. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί τον 
ιδανικό εταίρο στην ελληνική αγορά και είμαστε περήφανοι 
που ανακοινώνουμε σήμερα αυτό που προβλέπουμε ότι θα 
είναι μια γόνιμη σχέση. Η EDPR θα συνεχίσει να εξετάζει ευ-
καιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, αναπτύσσοντας επικερδή έργα 
που εστιάζονται σε χώρες με χαμηλό επενδυτικό ρίσκο και 
ρυθμιστική σταθερότητα». 
Σημειώνεται πως η συμφωνία των δυο πλευρών για τις υπό-
λοιπες διακριτές ομάδες αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 
περίπου 460 ΜW, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές 
του νέου έτους, με τη διευθέτηση των επιμέρους τεχνικών 
λεπτομερειών και την υπογραφή των τελικών εγγράφων της 
συναλλαγής.

Η Τέρνα Ενεργειακή μειοδότησε –αναφέρει το ΑΠΕ- στον 
διαγωνισμό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικο-
νόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για το έργο «Υβριδικό σύστημα 
παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ στο 
νησί του Αγ. Ευστρατίου».
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο αφορά στη μελέτη, 
προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία:
- Ενός Υβριδικού Σταθμού (ΥΒΣ) ηλεκτροπαραγωγής από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στο νησί του Αγ. Ευστρα-
τίου, που θα αποτελείται από μία ανεμογεννήτρια (Α/Γ), έναν 
φωτοβολταϊκό σταθμό (Φ/Β), συσσωρευτές αποθήκευσης 
και Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης και Ελέγχου.

- Ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεθέρμανσης για τον 
οικισμό του Αη Στράτη, συμπεριλαμβανομένων των κτηρι-
ακών εγκαταστάσεων. Το σύστημα τηλεθέρμανσης θα πε-
ριλαμβάνει κεντρικές μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης 
θερμότητας (δεξαμενές θερμού νερού), καθώς και το δίκτυο 
διανομής της θερμικής ενέργειας στους τελικούς καταναλω-
τές. Η θερμική ενέργεια που θα παράγεται, θα καλύψει τις 
ανάγκες θέρμανσης και θερμού νερού χρήσης στα κτήρια 
ολόκληρου του οικισμού του Αγ. Ευστράτιου.
Τα δύο υποσυστήματα θα συνεργάζονται και θα λειτουργούν 
ως ένα. Στόχος είναι η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα του νησιού σε ποσοστό με-

γαλύτερο από 85% και παράλληλα η μεγιστοποίηση της κά-
λυψης των αναγκών του οικισμού σε θέρμανση και σε θερμό 
νερό χρήσης, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει, επίσης, τη λειτουργία και συντήρη-
ση του έργου για δώδεκα έτη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (εργασίες κατασκευ-
ής του υβριδικού συστήματος και υπηρεσίες λειτουργίας και 
συντήρησης για 12 έτη) ανέρχεται στο ποσό των 7.712.800 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η διάρκεια κατασκευής 
του έργου είναι 25 μήνες.

ΣΥΜφΩΝΙΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΚΑΙ ΕDP RENEWABLES ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΡΤΟφΥΛΑΚΙΟΥ 
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 900 ΜW   

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
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«Έξυπνες πόλεις δεν μπορούμε να έχουμε αν δεν υιοθετή-
σουμε έξυπνες εφαρμογές» επεσήμανε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, στο 5ο Ετήσιο συ-
νέδριο «Sm@rt Cities-Digit@l Citizens».
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος, «απο-
στολή μας είναι να παρέχουμε στο Δημόσιο νέες καινοτόμες 
ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες που θα επιταχύνουν τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, τόσο της δημόσιας διοίκησης 
όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως υπουργείο έχουμε 
στενή συνεργασία με την ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδος) για να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες που βελτιώ-
νουν τόσο την εξυπηρέτηση του πολίτη και δημότη, όσο και 
την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών των 
δήμων και των ΚΕΠ».
Ο κ. Αναγνωστόπουλος έκανε αναφορά στις πιο σημαντικές 
υπηρεσίες του υπουργείου και ειδικότερα στο gov.gr, το 
οποίο «έχει μπει πλήρως στην καθημερινότητα των πολι-
τών» με 700, περίπου, ηλεκτρονικές υπηρεσίες που συνε-
χώς αυξάνονται. Όπως είπε, «μέσα σε 7 μήνες εκδόθηκαν 
ψηφιακά 2.000.000 έγγραφα. Αντίστοιχες επισκέψεις σε 
γκισέ και δημόσιες υπηρεσίες αποφεύχθηκαν. Οι δήμοι και 
τα ΚΕΠ κέρδισαν σημαντικά από αυτήν την ψηφιοποίηση».
Παράλληλα, μίλησε για το Κέντρο Διαλειτουργικότητας 
(ΚΕΔ) που αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο για να αλλάξει ο 

τρόπος εξυπηρέτησης του πολίτη. «Μέσα από το ΚΕΔ κάθε 
δημόσια υπηρεσία λαμβάνει αυτόματα πληροφορίες και 
πιστοποιητικά που αφορούν έναν πολίτη από τον αρμόδιο 
δημόσιο φορέα που τα διαθέτει, χωρίς να χρειάζεται ο πο-
λίτης να μεριμνήσει ή να προσκομίσει οτιδήποτε. Ωθούμε 
τους δημόσιους φορείς να συνεργαστούν άμεσα μεταξύ 
τους για να συλλέξουν την πληροφορία που θέλουν. Μει-
ώνουμε δραστικά τις ουρές στα γκισέ, καταργούμε περιττές 
μετακινήσεις, προσφέρουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε 
πολίτες και επιχειρήσεις».
Όπως τόνισε μάλιστα, η ραγδαία αύξηση της διαλειτουργι-
κότητας στη δημόσια διοίκηση αποτυπώνεται στην αυτο-
ματοποιημένη παροχή στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες, 
οι οποίες περιπτώσεις ανήλθαν σε 7 εκατ. κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2020, σε σχέση με μόλις 2,2 εκατ. κατά το αντί-
στοιχο εξάμηνο του 2019 (αύξηση 218%). Τα στοιχεία αυτά 
υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον αντίστοιχες επισκέψεις απο-
φεύχθηκαν, είτε με φυσικό τρόπο είτε ηλεκτρονικά, εξοι-
κονομώντας χιλιάδες ανθρωποώρες τόσο για τους πολίτες 
όσο και για τους υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης. «Με 
πρόσφατη υπουργική απόφαση του υπουργού, Κυριάκου 
Πιερρακάκη, η υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών δη-
λαδή το login TaxinNet είναι πλέον διαθέσιμη για 55 ακόμα 
δήμους, 2 Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα και στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε σχέση με πέρυσι».
Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε επίσης και

* Στο G-Cloud που διαχειρίζεται η ΓΓΠΣΔΔ και αφορά την 
συγκέντρωση των κεντρικών εφαρμογών και πληροφο-
ριακών συστημάτων του Δημοσίου σε αυτό. Μέσα σε 12 
μήνες, έχει επιτευχθεί σημαντική οικονομία κλίμακος σε 
υπολογιστικές υποδομές και ανθρώπινους πόρους, καθώς 
και μειωμένο κόστος συντήρησης. Αν κάθε φορέας του 
Δημοσίου διατηρούσε ξεχωριστό Data Center, το ετήσιο 
κόστος εκτιμάται ότι θα ήταν τριπλάσιο.
   * Στα virtual desks που αφορούν την εξ αποστάσεως 
εξυπηρέτηση των πολιτών από τους υπαλλήλους μέσω 
τηλεδιάσκεψης, που μας απαλλάσσει από την υποχρέωση 
φυσικής παρουσίας στα γκισέ. Η λειτουργία του myKEPlive, 
εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική και είναι μια επανάστα-
ση στον τρόπο εξυπηρέτησης του πολίτη από τα ΚΕΠ. Η 
υπηρεσία έχει αναπτυχθεί σε πάνω 65 δήμους. Πρόσφατα 
εντάχθηκε και ο Δήμος Αθηναίων, ενώ έχουν κλειστεί ήδη 
περίπου 1.200 ψηφιακά ραντεβού.
   * Στην τηλε-ργασία με την ΓΓΠΣΔΔ να μπορεί εν μέσω παν-
δημίας να παρέχει μια αξιόπιστη υποδομή τηλε-εργασίας 
βασισμένη σε VPN για ασφαλή σύνδεση που εξυπηρέτησε 
υπαλλήλους φορέων του Δημοσίου που εντάσσονται στο 
Σύζευξις. Η υπηρεσία ήταν διαθέσιμη για έως 10.000 υπαλ-
λήλους, δόθηκε δωρεάν από τον ΟΤΕ και αξιοποιήθηκε από 
πολλούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το 5ετές πρόγραμμα επενδύσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, για την 
ανάπτυξη του δικτύου διανομής σε Θεσσαλία και Θεσσαλο-
νίκη το οποίο αγγίζει τα 145 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο γε-
νικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδας Μπακούρας στο 
πλαίσιο επίσκεψης της γενικής γραμματέως Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Αλεξάνδρας Σδούκου, στα γραφεία της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ στη Λάρισα, αναφέρει το ΑΠΕ.
Η κα Σδούκου επισκέφθηκε τα γραφεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με 
την αφορμή των εγκαινίων της έκθεσης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - 

ΑΥΤΟΝΟΜΩ» που συνδιοργανώθηκε από το Επιμελητήριο 
Λάρισας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας υπό την αιγίδα του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κεντρικής και Δυτικής 
Θεσσαλίας.
Όπως ανέφερε ο κ. Μπακούρας, μέχρι το τέλος του έτους οι 
επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 35 εκατ. ευρώ και οι στόχοι 
για την τροφοδότηση των νέων περιοχών θα έχουν επιτευ-
χθεί στο ακέραιο. Επιπλέον αναφέρθηκε στο υψηλό ποσο-
στό διείσδυσης φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας, 
που μέχρι το 2024 θα αγγίξει το 74% του πληθυσμού. 

Η κα Σδούκου ανέφερε ότι το φυσικό αέριο έρχεται να δώσει 
τη δική του δυναμική καθώς υπάρχουν πλέον παρεμβάσεις 
που μπορούν να το εντάξουν στο πρόγραμμα Επιδότησης, 
γεγονός που οδηγεί προς την κατεύθυνση της ενεργειακής 
αναβάθμισης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Επεσήμανε ακόμη ότι ο στόχος της Πολιτείας 
για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς με χαμηλό 
κόστος ενέργειας ταυτίζεται απόλυτα με τους στόχους που 
θέτει η Εταιρεία.

Σύμβαση ανάθεσης σε τεχνική εταιρεία του έργου καθαρι-
σμού των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Αττικής, προϋπολογισμού 778.000 ευρώ, υπέγραψε σή-
μερα ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με εκπρόσω-
πο της εταιρίας. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο κ. 
Πατούλης επισήμανε πως τα έργα που σχετίζονται με την 
πολιτική προστασία πρέπει να εκτελούνται με αρτιότητα, 

ταχύτητα και εντός χρονοδιαγραμμάτων. 
Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την παρακολούθηση των 
ρεμάτων κυρίως αυτών που είναι σε ζώνες υψηλής επικιν-
δυνότητας έχει συσταθεί το Παρατηρητήριο Καθαρισμού 
των Ρεμάτων. Ειδικότερα, μέσω του Παρατηρητηρίου 
ελέγχονται σε καθημερινή βάση οι ρυθμοί υλοποίησης 
των έργων και η κατάσταση των ρεμάτων, καθώς συγκε-

ντρώνονται συγκριτικά στοιχεία και φωτογραφικό υλικό 
της εικόνας που έχουν τα ρέματα πριν αλλά και μετά τις 
παρεμβάσεις. 
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας 
δεσμεύτηκε για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων, επιση-
μαίνοντας πως ήδη εκτελούν εργασίες 3 συνεργεία, στις 
περιοχές του Μενιδίου, του Ωρωπού και του Μαραθώνα.

ΓΓ ΠΣΔΔ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΕφΑΡΜΟΓΕΣ»

Η ΓΓ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ, ΣΤΑ ΓΡΑφΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ

ΥΠΕΓΡΑφΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 778.000 ΕΥΡΩ
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, 
καθεστώς ενίσχυσης ύψους έως 450 εκατ. ευρώ για τη στή-
ριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
τουρισμού, των μεταφορών, των κατασκευών και της ενέρ-
γειας, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία της 
COVID-19, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου η σχετική 
έγκριση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η επιπρόσθετη αυτή στήριξη θα παρασχεθεί μέσω του 
Ταμείου Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ), το οποίο διαχειρίζεται η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), υπό μορφή επι-
δοτούμενων δανείων και θα απευθύνεται σε εταιρείες με έως 
3.000 εργαζομένους στους παραπάνω τομείς. Στόχος είναι να 
βοηθήσει τους δικαιούχους να καλύψουν τις αυξημένες ανά-
γκες ρευστότητάς τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές 
τους τόσο κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορωνοϊού όσο 

και μετά από αυτήν.
Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω των τριών 
ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών - Εθνικής 
Τράπεζας, Τράπεζας Πειραιώς και σύμπραξης Alpha Bank 
- Eurobank -, που έχουν ήδη υπογράψει επιχειρησιακή συμ-
φωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το Ταμείο 
Υποδομών. Οι παραπάνω τράπεζες απαιτείται να παρέχουν 
συμπληρωματική προς τους δημόσιους πόρους χρηματοδό-
τηση.
Το συγκεκριμένο μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού 
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις και τα επιδοτούμενα αυτά 
δάνεια θα μπορούν να χορηγηθούν έως 30 Ιουνίου 2021.
Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Υποδομών συστάθηκε στα τέλη 
του 2017 με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 
σε βιώσιμα έργα στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αστικών υποδομών. 
Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ ανέρχονται σε 450 εκατ. ευρώ, εκ των 

οποίων 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Και-
νοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και πιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 200 εκατ. ευρώ 
από εθνικούς πόρους και 50 εκατ. ευρώ από επιστροφές του 
Ταμείου JESSICA.
 Δήλωση
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακί-
ρης, δήλωσε: «Η ανάγκη για παροχή μεγαλύτερης ρευστό-
τητας στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική 
κρίση μάς οδήγησε να κατευθύνουμε πόρους από το Ταμείο 
Υποδομών σε πρώτη φάση ύψους 160 εκατ. ευρώ για επι-
δοτούμενα δάνεια κεφαλαίου κίνησης. Είμαι σίγουρος ότι με 
τη συμβολή της ΕΤΕπ, που είναι η διαχειρίστρια του Ταμείου, 
η Κυβέρνηση θα έχει ένα ακόμη ισχυρό όπλο στη μάχη που 
δίνουμε για την ενίσχυση της αγοράς».

Τα αποτελέσματα χιλιάδων μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων είναι πλέον διαθέσιμα στην οθόνη του κινητού τηλε-
φώνου και σε άλλες συσκευές χάρη στη νέα εφαρμογή «e-κε-
ραίες» της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η 
οποία έχει ως στόχο την αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών 
για τις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε κεραίες 
στη χώρα μας, σημειώνει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Πρόκειται για μια εύχρηστη εφαρμογή, που είναι δωρεάν 
διαθέσιμη σε iOS και σε Android μέσω των αντίστοιχων ηλε-
κτρονικών καταστημάτων της Apple και της Google, με την 
οποία ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων που έχουν γίνει σε σταθμούς κεραιών. Ενεργοποι-
ώντας τη δυνατότητα εύρεσης τοποθεσίας στη συσκευή, ο 
χρήστης βλέπει τις μετρήσεις στις κεραίες γύρω από το σημείο 
όπου βρίσκεται. Επίσης, μπορεί να δει μετρήσεις για άλλη πε-
ριοχή της επιλογής του, κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε σημείο 
του χάρτη ή συμπληρώνοντας στη φόρμα αναζήτησης την 

Περιφέρεια, την Περιφερειακή ενότητα και τον Δήμο ή τον 
ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής που τον ενδιαφέρει. 
Η εφαρμογή, η βάση δεδομένων της οποίας είναι διαθέσιμη 
και στους ιστότοπους eeae.gr και gov.gr, περιλαμβάνει με-
τρήσεις από το 2008 έως σήμερα και ανανεώνεται συστηματι-
κά με την καταχώριση κάθε νέας μέτρησης. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται σε διαγράμματα, σε σύγκριση με τα ισχύοντα 
όρια ασφαλούς έκθεσης. Φωτογραφικό υλικό, σημεία με-
τρήσεων και ειδικότερες πληροφορίες για κάθε κεραία είναι 
επίσης διαθέσιμα στους χρήστες.  
Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν -μέσω επεξηγηματικών 
άρθρων- να ενημερωθούν για τις κεραίες, τα ηλεκτρομαγνη-
τικά πεδία και την έκθεση σε αυτά, να έχουν πρόσβαση στο 
Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, μέσω 
του οποίου παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο (on-line) 
τα επίπεδα της ακτινοβολίας σε όλη τη χώρα, καθώς επίσης 
να υποβάλλουν στην ΕΕΑΕ οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με 

την εφαρμογή ή τις μετρήσεις. 
Η εφαρμογή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
«ΑΥΡΑ-Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο 
για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες - Δράσεις ευαισθητοποίησης», που συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης.
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η αρμό-
δια ρυθμιστική αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την επο-
πτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, 
ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας. 
Αποστολή της είναι η προστασία πληθυσμού, εργαζομένων 
και περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και τεχνητά παραγόμε-
νες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Ολοκληρώθηκε κατασκευή της μονάδας ηλιακής ενέργειας 
ισχύος 300MW στον δήμο Talaván στο Cáceres της Ισπα-
νίας («έργο Talasol»), ανακοίνωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Ανάπτυξης Ανανε-
ώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας της MYTILINEOS.
Η σύμβαση υπεγράφη με την Talasol Solar S.L.U. στις 18 
Ιουνίου 2018 και η προκήρυξη ανάθεσης εκδόθηκε στις 30 

Απριλίου 2019.
Μετά από περίπου 17 μήνες και παρά τις μεγάλες δυσκολίες 
που προκάλεσε η πανδημία, η φωτοβολταϊκή μονάδα είναι 
πλέον έτοιμη να συνδεθεί σε δίκτυο τάσης 400kV. Το αντικεί-
μενο της σύμβασης περιελάμβανε τον σχεδιασμό, την προ-
μήθεια του εξοπλισμού και την κατασκευή (EPC) του έργου, 
καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για την έγχυση 

ισχύος στο δίκτυο, μεταξύ των οποίων ένας υποσταθμός ανύ-
ψωσης τάσεως στα 400 kV, μία γραμμή διασύνδεσης υψηλής 
τάσης έως και το σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο και παροχή 
υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (O & M) για δύο έτη. 
Το έργο Talasol είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που κατα-
σκευάστηκαν στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο.

Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΙΣΧΥΡΟ ΟΠΛΟ 
Στη μάχη που δίνουμε για την ενίσχυση της αγοράς

ΝΕΑ ΕφΑΡΜΟΓΗ «E-ΚΕΡΑΙΕΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις μετρήσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην Ελλάδα

MYTILINEOS: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TALASOL   
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«Επιθυμία του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
ήταν να γίνει το ταχύτερο δυνατόν μία μελέτη τρωτότητας 
για τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Θέλαμε να γίνει 
από τον πιο αξιόπιστο δημόσιο φορέα. Ο φορέας αυτός είναι 
το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας. Ζητήσαμε να συνεργαστούν 
με τις δικές μας υπηρεσίες, προκειμένου να αποτυπώσουν 
την υπάρχουσα κατάσταση, κυρίως όμως, να προχωρή-
σουν σε προτάσεις και να μας προτείνουν λύσεις για τη 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών, ώστε η ασφάλεια του 
αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης να γίνει ακόμη πιο 
ισχυρή απ’ ό,τι είναι σήμερα. 
Από σήμερα, που μας παραδίδεται επισήμως το πόνημα 
του ΚΕΜΕΑ, μελετάμε τις προτάσεις, σχεδιάζουμε τα έργα, 
τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα και τα θέτομε σε τροχιά 
υλοποίησης». 
Τα παραπάνω δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού παρα-
λαμβάνοντας σήμερα από τον υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου τη μελέτη τρωτότητας και 
ασφάλειας των μνημείων της Ακρόπολης και της ευρύτερης 
περιοχής της. Παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Δ.Σ. και δι-
οικητής του ΚΕΜΕΑ Θεόδωρος Δραβίλλας, ο προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων 
και Πολιτιστικών Κτιρίων, Κωνσταντίνος Φρισήρας και η 
προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, 
Ελένη Μπάνου. 
«Η μελέτη εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθ-
μισης υπηρεσιών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης 
και αφορά σε ζητήματα προστασίας, σε σχέδια διαφύλαξης 
και διαχείρισης κινδύνων» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση 
του υπουργείου Πολιτισμού. «Η απόρρητη μελέτη, έκτασης 
600 σελίδων, αναλύει σε βάθος τους παράγοντες τρωτό-
τητας, μελετά τους όρους επικινδυνότητας για τον χώρο 
και καταλήγει σε ένα σύνολο προτάσεων, οι οποίες πρέπει 
να εφαρμοστούν άμεσα ή σύμφωνα με εκτίμηση των αρ-
μόδιων υπηρεσιών μεσομακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με τη 
μελέτη, εκτιμώνται οι πιθανοί κίνδυνοι σε ένα μεγάλο εύρος, 
το οποίο περιλαμβάνει, και φυσικά φαινόμενα και ανθρω-
πογενείς παράγοντες. Πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη 
γεωγραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής του αρ-
χαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, η οποία εκτείνεται από 
το Κουκάκι έως την οδό Πατησίων». 
Η υπουργός Πολιτισμού αναφερόμενη στο χρονικό της συ-
νεργασίας με το ΚΕΜΕΑ είπε ότι «η πρώτη συνάντηση ήταν 
τον Ιανουάριο του 2020, στις 25 Φεβρουαρίου του 2020, ο 
διοικητής με τα στελέχη του ΚΕΜΕΑ κατέθεσαν στο ΥΠΠΟ 
συγκεκριμένες προτάσεις για την εκπόνηση της μελέτης. 
Μεσολάβησε ο κορωνοϊός με τα γνωστά προβλήματα και 
στις 11 Ιουνίου υπεγράφη η σύμβαση ανάμεσα στο ΚΕΜΕΑ 

και στο Ίδρυμα Ωνάση, τον χορηγό της μελέτης. Όπως είναι 
γνωστό το Ίδρυμα Ωνάση συνδράμει το υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, συνεργάζεται με το ΥΠΠΟΑ και χρη-
ματοδοτεί την αναβάθμιση των έργων που αφορούν στην 
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στην Ακρό-
πολη. Ήδη έχει παραδοθεί ο φωτισμός. Στις 3 Δεκεμβρίου 
παραδίδεται ο ανελκυστήρας πλαγιάς και πριν από λίγες 
εβδομάδες ολοκληρώθηκε η μελέτη, την οποία χρηματο-
δότησε το Ίδρυμα και σήμερα μας παραδίδει το αρμόδιο 
Υπουργείο». 
«Όταν λέμε Ακρόπολη, και αυτό ήταν κάτι που συζητήσαμε 
από την αρχή με τον κ. Διοικητή» συνέχισε η κ. Μενδώνη 
«δεν περιοριζόμαστε στον Ιερό Βράχο και στα μνημεία του. 
Επεκταθήκαμε στο Ηρώδειο και στον πεζόδρομο της Διο-
νυσίου Αρεοπαγίτου, στον ‘Αρειο Πάγο και στους δυτικούς 
λόφους, δηλαδή τον λόφο των Μουσών, τον λόφο των 
Νυμφών και την Πνύκα, στην Αρχαία Αγορά, στη Ρωμαϊκή 
Αγορά, στη Βιβλιοθήκη του Αδριανού. Όταν έχει κανείς την 
ευθύνη της προστασίας και της διαχείρισης του μείζονος, 
του εμβληματικού μνημείου του δυτικού κόσμου, έχει ένα 
τεράστιο βάρος. Αυτό το φέρει η Αρχαιολογική Υπηρεσία, το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η εκάστοτε πολι-
τική ηγεσία του. Οφείλουμε λοιπόν, να αντιμετωπίσουμε τη 
μοναδική πολιτιστική αξία της Ακρόπολης μέσα στο πλαίσιο 
της βιώσιμης ανάπτυξης. Οφείλουμε να την παραδώσουμε, 
τουλάχιστον στην κατάσταση που την παραλάβαμε. Αυτό 
προφανώς δεν αρκεί. Γι’ αυτό μας ενδιαφέρει στον μέγιστο 
βαθμό η ασφάλεια των αρχαιολογικών χώρων, ιδιαιτέρως 
η ασφάλεια της Ακρόπολης και της γύρω περιοχής της. 
Έχουμε έναν χώρο με πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, 
άρα τα θέματα ασφαλείας δεν απασχολούν μόνο την Ελλά-
δα, αλλά απασχολούν διεθνώς. Η εικόνα της Ακρόπολης εί-
ναι η εικόνα της χώρας. Αυτό εκπέμπουμε προς τα έξω. Εάν 
στην Ακρόπολη δεν παρέχεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια, 
αντιλαμβάνεται κανείς ότι οποιοδήποτε αρνητικό γεγονός 
έχει επίπτωση στην εικόνα της χώρας. Εδώ η ευθύνη μας 
είναι πολύ μεγαλύτερη. Μια ενδεχόμενη ζημιά σε όλες τις 
αρχαιότητες, ιδιαίτερα στην Ακρόπολη, είναι μη αναστρέ-
ψιμη. ‘Αρα, οφείλομε να την περιορίσομε στο ανθρωπίνως 
δυνατόν. Μια ενδεχόμενη ζημιά στην Ακρόπολη -έστω και 
μικρή- είναι δυσφήμιση για τη χώρα, έχει οι μείζονες οικο-
νομικές συνέπειες για την Αθήνα αλλά και για την Ελλάδα, 
καθώς θα δημιουργούσε μία γενικευμένη ανησυχία και στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό. 
Το 2013 είχε γίνει μία μελέτη από τη ΓΑΔΑ. Ακολουθήθηκαν 
από το Υπουργείο Πολιτισμού αρκετά από τη μελέτη εκείνη, 
έπρεπε όμως να επικαιροποιηθεί. Αυτό έγινε σε εξαντλητικό 
βαθμό από το ΚΕΜΕΑ. Αυτό προκύπτει από την πολύ στενή 

συνεργασία με τις υπηρεσίες μας. Ως Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού θέλουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία 
μας αυτή με το ΚΕΜΕΑ σε μια πιο σταθερή και μονιμότερη 
βάση, ενδεχομένως μέσα από ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, 
ώστε να καλύψουμε και άλλους αρχαιολογικούς χώρους 
και μουσεία της χώρας. Ξεκινώντας βεβαίως από τα μεγάλα 
μουσεία και από τους χώρους που είναι ενταγμένοι στον κα-
τάλογο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO». 
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη 
Λευτέρη Οικονόμου συνεχίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ 
«περιποιεί τιμή για εμάς ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού επέλεξε έναν δημόσιο φορέα και μάλιστα το 
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας να 
επωμιστεί την υλοποίηση του έργου αυτού, η σημασία του 
οποίου, τόσο η πολιτισμική, όσο και από πλευράς ασφαλεί-
ας, είναι υψίστης σημασίας, διότι έχει να κάνει με το ιερό-
τερο πολιτιστικό μνημείο το οποίο διαθέτει η χώρα μας και 
αποτελεί ένα στοιχείο υψηλής πολιτιστικής κληρονομιάς, 
παγκόσμιας εμβέλειας. Για εμάς η πρόκληση ήταν μεγάλη, 
συναισθανόμενοι το μέγεθος της ευθύνης, ούτως ώστε να 
μπορέσουμε να καταρτίσουμε ένα σχέδιο ασφαλείας, το 
οποίο να μπορεί να ανταποκρίνεται στις παρούσες και μελ-
λοντικές και δυνατόν προβλεπόμενες απειλές. Διότι, η εποχή 
η οποία διανύουμε είναι εποχή πρωτόγνωρων απειλών. 
Αυτό που ίσχυε στο παρελθόν, ότι τα μνημεία είναι ουσι-
αστικά ασφαλή, λόγω του συμβολισμού και της σημασίας 
την οποία έχουν και είναι σεβαστά απ’ όλους, δυστυχώς 
στις ημέρες μας δεν ισχύει. Κατά συνέπεια, υπάρχουν νέου 
είδους απειλές για τα αρχαιολογικά μνημεία και τα μουσεία 
και αυτό επιβάλλει πλέον να υπάρξει ένας συνολικότερος 
σχεδιασμός που να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτές τις 
σύγχρονες και πρωτόγνωρες απειλές. Είμαστε εδώ, έχουμε 
τη διάθεση και την ιερή υποχρέωση να ανταποκριθούμε σε 
αυτή την ιστορική πρόκληση και μέσα από ένα Μνημόνιο 
Συνεργασίας, το οποίο πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να 
υπογράψουμε, θα ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία, ώστε 
μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης προτεραιοτήτων να 
προχωρήσουμε στην εκπόνηση των σχεδίων ασφαλείας για 
τα μουσεία και τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους, όπου 
αυτό επιβάλλεται». 
Από την πλευρά του, ο Διοικητής του ΚΕΜΕΑ Θεόδωρος 
Δραβίλλας σημείωσε ότι «θα είμαστε εδώ με τα στελέχη μας 
προκειμένου να δώσουμε όπου απαιτηθεί, σε οποιαδήποτε 
γωνιά της Ελλάδας, σε οποιοδήποτε μουσείο, αρχαιολογικό 
χώρο, περιεχόμενο σε ό,τι αφορά ασφάλεια, μελέτη επικιν-
δυνότητας, τρωτότητας και λήψη κατάλληλων μέτρων». 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣφΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΟ ΚΕΜΕΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Λ. Μενδώνη: Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των αρχαιολογικών χώρων και ιδιαιτέρως της Ακρόπολης που είναι η εικόνα της χώρας
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Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά ακινήτων 
βρέθηκαν στο επίκεντρο των τοποθετήσεων όλων 
των ομιλητών στην χθεσινή συνεδρίαση του 21ου 
συνεδρίου της Prodexpo που φέτος πραγματοποιείται 
διαδικτυακά, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
 Ξεκινώντας τον κύκλο των εισηγήσεων, η Έρη Μητσο-
στεργίου, πρόεδρος, ULI Greece & Cyprus υποστήριξε 
ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ομογενείς στις 
αγορές του εξωτερικού, πιο αρνητικές στα ξενοδο-
χεία και στα γραφεία και πιο θετικές στον τομέα των 
logistics, ενώ πρόσθεσε ότι πρόκειται για επιδράσεις 
προϋπήρχαν, αλλά πλέον έχουν επιταχυνθεί. Σύμφωνα 
με την ίδια, η υγειονομική κρίση θα αλλάξει τα δομικά 
συστατικά της αγοράς, φέρνοντας ως παράδειγμα τις 
εταιρίες γραφείων που θα μεταλλαχθούν λόγω τηλερ-
γασίας και εργασίας από απόσταση. Την ίδια στιγμή, 
σε σχέση με τα εμπορικά κέντρα, επισήμανε ότι πλέον 
οι ιδιοκτήτες τους προσανατολίζονται σε αλλαγή του 
υπάρχοντος μοντέλου, με περισσότερο έρεισμα στην 
τοπική κοινωνία, ενώ σε σχέση με τα logistics ανέφερε 
ότι θα επικρατήσουν οι μεγάλες αποθήκες. 
Ακολούθως, ο Γιάννης Ξανθόπουλος, πρόεδρος, RICS 
Hellas έδωσε μια γενική εικόνα της ελληνικής αγοράς, 
τονίζοντας ότι, δεδομένων των συνθηκών, η κατά-
σταση είναι ικανοποιητική και υποστήριξε ότι υπάρχει 
ακόμα αρκετή ρευστότητα, τόσο στους επενδυτές, 
όσο και στις τράπεζες, γεγονός που δίνει μια αυτοπε-
ποίθηση στην αγορά σε αυτή την αρνητική συγκυρία. 
Πρόσθεσε, δε, ότι η αγορά των ακινήτων, παρά την 
πτώση στην δραστηριότητα της golden visa, που της 
έδινε ώθηση τα τελευταία χρόνια, είναι σε μια σταθερή 
καμπή, ενώ τόνισε ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος θα είναι 
αυτός που θα βιώσει τις περισσότερες αλλαγές. 
Από την πλευρά του, ο Στέφανος Βλαστός, διευθύνων 
σύμβουλος, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) εξέ-
φρασε την άποψη ότι ‘‘η πανδημία ήρθε για να μείνει’’ 
και ότι πλέον πρέπει να υπάρχει ένας μακροπρόθεσμός 
σχεδιασμός για την αντιμετώπισή της, εκτιμώντας ότι 
είναι εξαιρετικά σημαντικό το κομμάτι της ψυχολογίας, 
καθώς φέρνει εμπιστοσύνη και σε επαγγελματικό επί-
πεδο στην Ελληνική αγορά. Τα δομικά χαρακτηριστικά 

της αγοράς ακινήτων έχουν αλλάξει τελείως, ενώ σε 
ό,τι αφορά το portfolio του ΕΤΑΔ και τη διαχείριση της 
κατάστασης, αναφέρθηκε στην θετική επίδραση της 
μετάβασης σε ψηφιοποίηση, προκειμένου να διευκο-
λυνθεί στο μέλλον η πώλησή σημαντικών ακινήτων. 
Επισήμανε επίσης ότι η πανδημία έχει φέρει πλήγμα 
στη δραστηριοποίηση της εταιρίας, καθώς το 82% του 
χαρτοφυλακίου της αποτελείται από τουριστικά ακίνη-
τα, κλάδος ο οποίος έχει χτυπηθεί ιδιαίτερα, ωστόσο 
έδωσε ένα αισιόδοξο τόνο, μιλώντας για σημαντικές 
παρεμβάσεις που σχεδιάζονται να γίνουν από την 
ΕΤΑΔ όπως αστικές αναπλάσεις στην Αθηναϊκή Ριβι-
έρα, στα νησιά και στην Κεντρική Ελλάδα, αλλά και 
στην ενεργειακή αναβάθμιση πρώην Ολυμπιακών Ακι-
νήτων όπως αυτό του Ταε Κβο Ντο. Έκανε λόγο, επί-
σης, για επενδύσεις σε ΑΠΕ και γραφειακούς χώρους 
με ευελιξία χρήσεων, ενώ συμπλήρωσε ότι υπάρχει 
ενδιαφέρον για logistics και μαρίνες, αλλά και για 
επενδύσεις όπως ο Σκαραμαγκάς. 
Σε σχέση με τις επενδύσεις στο Real Estate, ο ‘Αρις Κα-
ρυτινός, διευθύνων σύμβουλος, PRODEA Investments 
αναφέρθηκε στην εισήγησή του από τη μια πλευρά 
στους διεθνείς παίκτες στην παγκόσμια αγορά ακινή-
των, επισημαίνοντας ότι ανάμεσά τους υπάρχει πε-
ρισσότερος ανταγωνισμός απ’ ό, τι υπήρχε πριν την 
πανδημία, καθώς οι τιμές έχουν πέσει πολύ και πλέον 
υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Από την άλλη, εκτίμη-
σε ότι οι τοπικοί παίκτες συνεχίζουν να είναι ενεργοί 
και έχουν ενδιαφέρον για την αγορά, παρότι γίνονται 
πλέον πολύ λιγότερες πράξεις και έχουν ‘‘παγώσει’’ 
αρκετά deals. Επιπρόσθετα, ο CEO της Prodea μίλησε 
για αντοχή της αγοράς, παρά τις συνθήκες, ωστόσο 
έκανε λόγο για ‘‘στάση αναμονής’’ από επενδυτές που 
πριν την υγειονομική κρίση ήθελαν να προχωρήσουν 
σε κλείσιμο συμβολαίων. Έκλεισε, δε, λέγοντας ότι «το 
Real Estate είναι μια αγορά που παραμένει σε μετάβα-
ση, καθώς ευνοούνται πλέον κλάδοι όπως logistics, 
αποθήκες και γραφεία». 
Αναφορικά με το κομμάτι της επένδυσης σε ακίνη-
τα, ο Πάνος Παναγιωτίδης, Chief Operating Officer, 
DIMAND SA επισήμανε και αυτός ότι υπάρχει μια 

επιτάχυνση των τάσεων, με περισσότερη ένταση στη 
χώρα μας, ενώ μίλησε για ακίνητα ‘‘δύο ταχυτήτων’’, 
αφ΄ ενός τα πιο ποιοτικά και αφ΄ετέρου αυτά που θα 
μπουν σε αδράνεια και σε κύκλο αφάνειας. Η τάση 
πλέον είναι τα logistics που ‘‘κλέβουν’’ ένα σημαντι-
κό κομμάτι της πίτας από την παραδοσιακή λιανική, 
ενώ σε ό,τι αφορά τα γραφεία, εκτίμησε ότι υπάρχει 
‘‘μεγάλο ξεκαθάρισμα’’ ανάμεσα στα πιο παλιά κτίρια 
και το πιο καινούρια, καθώς τα δεύτερα καταφέρνουν 
να προσελκύουν ενοικιαστές που μπορούν να τα πλη-
ρώσουν αδρά. Αναφέρθηκε, επίσης, στα Campus και 
τα επιχειρηματικά πάρκα (business parks), που είναι 
πια στο στόχαστρο επενδυτών, ενώ αποκάλυψε ότι η 
εταιρία του θα δημοσιοποιήσει σχετικά projects μέχρι 
το τέλος του χρόνου. Σε ό, τι αφορά το hospitality, 
υποστήριξε ότι «άντεξαν’» περισσότερο τα πεντάστερα 
καταλύματα, παρά τα ξενοδοχεία πόλης. 
Ο Μάξιμος Καλατζής Vice President & CFO, Makt 
εστίασε στο γεγονός ότι η ομαλοποίηση στην αγορά 
ακινήτων θα έρθει, αλλά, λόγω των συνθηκών, είναι 
άγνωστο το πότε, ενώ ανέφερε ότι υπάρχει έλλειψη γε-
νικότερα σε ποιοτικό προϊόν στην Ελλάδα και η ευκαι-
ρία βρίσκεται ότι στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει 
‘‘αντισυμβατική’’ προσέγγιση στον κλάδο. 
Για το κρίσιμο κομμάτι των μη εξυπηρερούμένων δα-
νείων (NPLs) ο Κωνσταντίνος Στάθης, Sales Director, 
Alsvit a HipoGes Iberia Company, επισήμανε ότι καλύ-
πτουν πλέον μεγάλο κομμάτι της αγοράς των ακινή-
των, ωστόσο δεν υπάρχει σταθερότητα στη ροή τους, 
παρά το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 
συνεχίζονται. Η υπάρχουσα διαδικασία επισήμανε δεν 
βοηθά στη ρευστοποίηση αυτών των ιδιαίτερων ακι-
νήτων, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει κάποια σημεία 
αυτής να απλοποιηθούν, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται 
περισσότερη εξειδίκευση για τα χαρακτηριστικά των 
συγκεκριμένων ακινήτων, με βοήθεια και από την το-
πική αγορά. 

Συνέχεια στη σελ. 9

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων όλων των ομιλητών στο συνέδριο της Prodexpo  
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Συνέχεια από τη σελ. 8

Το ζήτημα από τη σκοπιά του τουρισμού έθιξε ο 
Γιάννης Παρασκευόπουλος, γενικός διευθυντής, 
Danos - BNP Paribas Real Estate, ο οποίος, ανέφερε 
ότι υπάρχουν δυσκολίες στα ξενοδοχειακά ακίνητα 
λόγω της πανδημίας, κυρίως λόγω της απαγόρευσης 
των αεροπορικών μετακινήσεων από το εξωτερικό 
που αποτελούν και το πιο σημαντικό κομμάτι του 
τουρισμού. Ο κ. Παρασκευόπουλος, πάντως, έκανε 
ιδιαίτερη μνεία σε μονάδες που το περασμένο καλο-
καίρι εξειδίκευσαν, λόγω της κατάστασης, το προϊόν 
τους, απευθυνόμενες σε συγκεκριμένο κοινό, σημει-
ώνοντας αύξηση τουριστικής κίνησης, ενώ πρόσθεσε 
ότι παρά την αρνητική συγκυρία, δεν σταμάτησαν οι 
αγοραπωλησίες ξενοδοχείων, με παραδείγματα το 
deal του Πόρτο Καρράς, τις αγορές της Hines σε Κρή-
τη και Αθήνα, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά 
‘‘τα ξενοδοχειακά ακίνητα είναι ένα μακροπρόθεσμο 
προϊόν’’, επισημαίνοντας ότι η ανάκαμψη θα έρθει 
από το 2022 και ακόμα περισσότερο το 2023. 
 Σε ό, τι αφορά τα οικιστικά ακίνητα ο Παναγιώτης 
Μερεκούλιας, διευθύνων σύμβουλος, VALUES a 
member of EVA τόνισε ότι, παρά την αρνητική συ-
γκυρία, υπήρξε άνοδος και εξακολουθούν να κλείνο-
νται κάποια συμβόλαια σε περιοχές όπως η Αργυρού-
πολη και τα Βριλήσσια, ενώ όσον αφορά τα γραφεία, 
υπάρχει κινητικότητα σε συγκεκριμένα projects σε 
περιοχές όπως η Λεωφόρος Συγγρού, σημειώνοντας 
αύξηση 4,1% στις αξίες τους. 
Για την επίδραση της πανδημίας στους ευέλικτους 
χώρους εργασίας έκανε λόγο ο Χρήστος Μισαηλίδης, 

διευθύνων σύμβουλος, IWG, ο οποίος υποστήριξε 
ότι υπάρχει παγκοσμίως η τάση των μεγάλων πολυ-
εθνικών εταιριών προς μείωση κόστους γραφειακών 
αναγκών, διάθεση ευελιξίας και αναζήτηση της κα-
λύτερης ισορροπίας ανάμεσα στην τηλεργασία από 
το σπίτι και στους ευέλικτους χώρους, προκειμένου 
να μην επηρεάζεται η παραγωγικότητα της κάθε 
εταιρίας. Πρόσθεσε, δε, ότι πλέον οι επιχειρήσεις δί-
νουν σημαντική βάση στο να είναι ο χώρος εργασίας 
κοντά στην κατοικία του εργαζομένου, κάτι που θα 
επικρατήσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον, ενώ 
αναφέρθηκε στην αύξηση της ζήτησης προαστιακών 
χώρων γραφείων, ακόμα και από μεγάλες εταιρίες, 
που θα δημιουργήσει ανακατανομή της ζήτησης. 
Κλείνοντας, συμπλήρωσε ότι μεγαλύτερη ανάπτυξη 
στο χώρο των γραφείων θα επέλθει από τον πρώτο 
τετράμηνο του 2021. 
Στην τελευταία τοποθέτηση του Executive Leaders 
Meeting, σε σχέση με το κατά πόσο η υγειονομική 
κρίση άλλαξε τις καταναλωτικές συνήθειες, ο Ζή-
σιμος Δανηλάτος, Development Director, Lamda 
Development, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κατα-
νάλωση είναι θέμα ψυχολογίας και επηρεάζεται από 
τις εκάστοτε κρίσεις, φέρνοντας το παράδειγμα τις 
αυξομειώσεις της κίνησης στα malls τους προηγού-
μενους μήνες. Από την πλευρά του, επίσης, έκανε 
ιδιαίτερη μνεία στην πιο ταχεία μετάβαση στην ψη-
φιοποίηση τους προηγούμενους μήνες, η οποία έχει 
βοηθήσει και στην περίπτωση της επένδυσης του Ελ-
ληνικού, που προχωρά κανονικά με τις μελέτες να γί-
νονται μέσω διαδικτύου, παρά τις αντίξοες συνθήκες. 
Για τον ίδιο είναι σημαντικό να γίνει κατανόηση των 
συνθηκών και της μετάλλαξης που γίνεται σε όλους 
τους τομείς, προκειμένου να υπάρχει και αξιοποίησή 
τους μελλοντικά σε μεγάλα projects. 

Γ.Γεωργακόπουλος (Intrum Hellas): Η ελλη-
νική κτηματαγορά διατηρεί τη δυναμική της 
παρά την πανδημία
 H ελληνική κτηματαγορά διατηρεί τη δυναμική της, 
παρά την πανδημία, και μάλιστα ορισμένες κατη-
γορίες ακινήτων, όπως τα logistics (αποθηκευτικοί 
χώροι) και τα γραφεία, θα συνεχίσουν να κινούνται 
ανοδικά, εκτίμησε ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, διευ-
θύνων σύμβουλος της Intrum Hellas, μιλώντας στο 

συνέδριο ανάπτυξης ακινήτων 21η Prodexpo, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ. Επισήμανε δε, ότι η αγορά ακινή-
των έχει πολύ καλές προοπτικές μακροπρόθεσμα και 
αναμένεται ότι το 2021 θα επιστρέψουν οι θεσμικοί 
επενδυτές, αναγνωρίζοντας την ελκυστικότητα των 
αποδόσεων.
Τόσο τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται, όσο και 
οι ενέργειες από πλευράς τραπεζών και διαχειριστών 
συμβάλλουν στη στήριξη της αγοράς και θα την 
βοηθήσουν να περάσει σε νέο ανοδικό κύκλο ενώ 
ο Φορέας Απόκτησης και Εκμίσθωσης που προβλέ-
πεται στο νέο πτωχευτικό, θα λειτουργήσει θετικά, 
αποτρέποντας τις ρευστοποιήσεις και διατηρώντας 
κοινωνική διάσταση για την προστασία των ευάλω-
των, σημείωσε ο επικεφαλής της Ιntrum Hellas.
Συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα τις προκλήσεις 
στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), ο κ. Γεωργα-
κόπουλος διευκρίνισε ότι η πανδημία δεν επηρεάζει 
το ίδιο όλες τις κατηγορίες ακινήτων. Για παράδειγ-
μα, τα οικιστικά ακίνητα αναμένεται να κινηθούν 
ανοδικά, και φέτος και το επόμενο έτος, ενώ θα πι-
εστούν ορισμένα επαγγελματικά ακίνητα, όπως τα 
καταστήματα λιανικής και τα ξενοδοχεία. Αντιθέτως, 
άλλες κατηγορίες επαγγελματικών ακινήτων, όπως 
οι σύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι, οι υποδομές 
logistics και τα υψηλών προδιαγραφών κτίρια γρα-
φείων, θα έχουν ανοδική πορεία ενώ υπάρχει, κατά 
τη διάρκεια της κρίσης, ενδιαφέρον για χαμηλότερης 
αξίας ακίνητα με σκοπό την ιδιόχρηση.
Αναφορικά με την παρουσία θεσμικών επενδυτών 
στην εγχώρια αγορά, εκτίμησε ότι θα κάνουν κινή-
σεις την κατάλληλη στιγμή εντός του 2021 καθώς η 
ελληνική αγορά παραμένει ελκυστική. Σε σύγκριση 
με αγορές όπως αυτές της Ισπανίας, Πορτογαλίας, 
Ιρλανδίας κ.ά., δεν παρουσιάζει συμπίεση στο περι-
θώριο μεταξύ ομολόγων και αποδόσεων ακινήτων 
και είναι ενδεικτικό, σύμφωνα με το παράδειγμα του 
κ. Γεωργακόπουλου, ότι το περιθώριο (spread) στις 
υποδομές logistics στην Ελλάδα έναντι των 10ετών 
ομολόγων διαμορφώνεται στο 7,66% έναντι 4,56% 
της Ιταλίας, είναι δηλαδή 67% υψηλότερο ενώ αντι-
στοίχως για τα κτίρια γραφείων είναι 5,41% έναντι 
2,56%, δηλαδή το διπλάσιο.

Συνέχεια στη σελ.10

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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Συνέχεια από τη σελ. 9

 Οι παρεμβάσεις που έγιναν για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας από τον επίσημο τομέα και από τράπεζες και δια-
χειριστές, όπως τα μορατόρια το πρόγραμμα «Γέφυρα», 
αλλά και ο υπό ψήφιση πτωχευτικός νόμος, και συγκεκρι-
μένα ο Φορέας Απόκτησης Ακινήτων, θα διευκολύνουν τη 
μετάβαση της οικονομίας σε κανονικότητα και εν τέλει σε 
ανάκαμψη. Εξίσου μεγάλη είναι η σημασία τους για την 
αγορά ακινήτων αφού «συγκρατείται» ένα ωστικό κύμα 
ρευστοποιήσεων.
 Όπως επισήμανε ο κ. Γεωργακόπουλος, τράπεζες και δι-
αχειριστές δρουν προληπτικά, αλλά ακόμη για τα ακίνητα 
που θα πέσουν στην αγορά, οι ικανοί διαχειριστές που 
υπάρχουν θα αναμείνουν να ωριμάσουν αυτά τεχνικά 
και νομικά και θα βοηθήσουν ώστε η κτηματαγορά, με 
καλύτερη οργάνωση, να περάσει σε νέο ανοδικό κύκλο. 
«Ο στόχος είναι να ενδυναμωθεί η ζήτηση όχι μόνο από 
θεσμικούς επενδυτές, αλλά και από τη μεσαία τάξη που 

παραδοσιακά αποτελεί τον βασικό αγοραστή ειδικά για 
κατοικίες», είπε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη δραστηριότητα της Intrum 
Hellas, ο κ. Γεωργακόπουλος, ανέφερε ότι η πολιτική της 
είναι να δρα προληπτικά, έχοντας τις ρευστοποιήσεις ως 
έσχατη λύση. «Η δική μας προσέγγιση στην Intrum Hellas 
δεν έχει μεταβληθεί: και στις κανονικές συνθήκες, και 
στο πρωτοφανές περιβάλλον της πανδημίας, κινούμαστε 
προληπτικά, έχοντας τις ρευστοποιήσεις ως έσχατη λύση. 
Προκρίνουμε πάντοτε συναινετικές λύσεις, όπως αποτελε-
σματικές ρυθμίσεις, εθελοντική παράδοση ακινήτων, ή η 
αναχρηματοδότηση του δανειολήπτη ώστε να αποκτήσει 
το ακίνητο».
Όσον αφορά τον τομέα των ακινήτων, η Intrum Real 
Estate Services/REO που είναι έτοιμη να λειτουργήσει, έχει 
ως στόχο να πρωταγωνιστήσει στην αγορά ακινήτων, ως 
διαχειριστής αλλά και ως σύμβουλος επενδύσεων. 
Αναφερόμενος στο νέο πτωχευτικό, ο επικεφαλής της 
Intrum Hellas επισημαίνει ότι ενισχύονται τα εργαλεία 

που υπάρχουν καθώς απλοποιούνται διαδικασίες και 
ειδικά στο μέρος που αφορά τις επιχειρήσεις, ανοίγει μια 
νέα σελίδα αφού ενσωματώνεται και βελτιώνεται η ειδι-
κή διαχείριση. Το νέο πλαίσιο θα βελτιώσει τη μεταφορά 
κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις. Δίνει δηλαδή τη 
δυνατότητα επαναφοράς των επιχειρήσεων στη βιωσιμό-
τητα και θεωρούμε ότι μέσω της παροχής δεύτερης ευκαι-
ρίας, ωθεί στην επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας.
 Για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, 
ο κ. Γεωργακόπουλος τονίζει θα λειτουργήσει σε κάθε 
περίπτωση θετικά. Καταρχάς θα αποτρέψει ένα κύμα 
ακινήτων μικρής αξίας που θα έπεφταν στην αγορά σε 
περίπτωση ρευστοποιήσεων, και παράλληλα, παρέχει 
προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες και αυτή είναι μια 
μέριμνα την οποία οφείλει να έχει η Πολιτεία. Η διαχείρι-
ση του όγκου των ακινήτων που θα αναλάβει ο Φορέας 
προϋποθέτει υποδομές, σύγχρονους μηχανισμούς και 
τεχνογνωσία. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα είναι θετική η 
επίδραση και στην κτηματαγορά.

Λύση δίνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας σε μία υπόθεση που ταλαιπωρεί το νησί της Λέσβου 
από το 2015 και αφορά στο αδιέξοδο της συσσώρευσης 
16.000 κυβικών των «αποβλήτων του προσφυγικού» 
από τις ακτές της Λέσβου στον ΧΑΔΑ της Μήθυμνας. Ο 
όγκος των αποβλήτων –αναφέρει το ΑΠΕ- αφορά εκτός 
από σωσίβια, κουβέρτες και υπολείμματα πλωτών σκα-
φών. 
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ 
η αίτηση του Δήμου Δυτικής Λέσβου για χρηματοδότηση 
του σχετικού έργου για τη «διάθεση των αποβλήτων ναυ-
τιλιακού εξοπλισμού των προσφυγικών ροών». Ο εγκε-
κριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των 210.873 ευρώ και ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησής 
του είναι 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η μελέτη που εκπόνησε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου για το 
έργο αφορά τόσο στον τεμαχισμό των ναυτιλιακών απο-
βλήτων όσο και στη φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και 
διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων στον αδειοδο-

τημένο χώρο υγειονομικής ταφής της Λέσβου. 
Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με δελτίο τύπου εξέφρασε τις 
ευχαριστίες του προς τον γενικό γραμματέα Συντονισμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ κ. Μανώλη Γραφάκο 
για την καθοριστική συμβολή του στην εκπόνηση της 
σχετικής μελέτης. 
Καθώς, όπως υπογραμμίζει, με την πολύτιμη καθοδήγη-
ση του κ. Γραφάκου, κατάφερε να ολοκληρώσει τη μελέτη 
του έργου «Υπηρεσία Τελικής Διάθεσης Αποβλήτων Ναυ-
τιλιακού Εξοπλισμού των προσφυγικών ροών του Δήμου 
Δυτικής Λέσβου», η χρηματοδότηση του οποίου εγκρίθη-
κε τις προηγούμενες ημέρες. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, με την ολοκλή-
ρωση του έργου, το νησί θα απελευθερωθεί από τόνους 
πλαστικού κυρίως από τα σωσίβια των προσφύγων και 
των μεταναστών που είναι κατασκευασμένα από υλικό 
που δεν μπορεί ούτε να καταστραφεί, ούτε και να ανακυ-
κλωθεί. 
Σημειώνεται τέλος, ότι η χρηματοδότηση του έργου προ-

έρχεται από το υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής, 
ενώ η εκπόνηση της μελέτης έγινε από τον Δήμο Δυτ. 
Λέσβου, υπό την καθοδήγηση της ΓΓ Συντονισμού Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων. 
ΟΡ. ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ: 
Άλλο ένα πολύ σημαντικό έργο ΣΔΙΤ ολοκληρώνεται
Ολοκληρώνεται η κατασκευή της μονάδας διαχείρισης 
απορριμμάτων στο νομό Ηλείας. Ο γενικός γραμματέας 
Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, Ορέστης Καβαλάκης 
επισκέφθηκε χθες τη μονάδα η οποία υλοποιείται ως έργο 
σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και όπως 
σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, σύμφωνα με το ΑΠΕ: 
«Επισκέφτηκα σήμερα μαζί με εκπροσώπους του Δήμου 
Ήλιδας και της κοινοπραξιας ‘Αβαξ-Μεσόγειος την υπό 
κατασκευή μονάδα διαχείρισης απορριμάτων του Νομού 
Ηλείας. ‘Αλλο ένα πολύ σημαντικό έργο ΣΔΙΤ ολοκληρώ-
νεται».

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣφΥΓΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟ
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Προτάσεις για το βέλτιστο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει 
την τεχνητή νοημοσύνη ενέκρινε την Τρίτη –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να ενισχυθούν η 
καινοτομία αλλά και τα δεοντολογικά πρότυπα ώστε να οικο-
δομηθεί η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως αναφέρεται στην ανακοί-
νωσή του, συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων θεσμικών 
οργάνων που διατυπώνουν συστάσεις για τους κανόνες που 
θα διέπουν την τεχνητή νοημοσύνη και θα περιλαμβάνουν 
θέματα δεοντολογίας, αστικής ευθύνης και δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι συστάσεις αυτές έχουν στόχο να 
προλειάνουν το έδαφος ώστε η ΕΕ να καταστεί παγκόσμιος 
ηγέτης στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. 
Δεοντολογικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Η νομοθετική πρωτοβουλία του Ιμπάν Γκαρσία ντελ Μπλάν-
κο (Σοσιαλιστές, Ισπανία) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -η 
οποία αναμένεται να δημοσιεύσει την πρότασή της στις αρχές 
του 2021- να παρουσιάσει ένα νομοθετικό πλαίσιο με δεο-
ντολογικές αρχές και νομικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να 
τηρούνται κατά την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και συναφών τεχνολο-
γιών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, των 
αλγορίθμων και των δεδομένων.
Η νομοθετική πρωτοβουλία εγκρίθηκε με 559 ψήφους υπέρ, 
44 κατά και 88 αποχές.
Κύρια κατευθυντήρια αρχή ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας 
Οι κατευθυντήριες αρχές της μελλοντικής νομοθεσίας πρέπει 
να είναι: ο ανθρωποκεντρικός και ανθρωπογενής χαρακτή-

ρας της τεχνητής νοημοσύνης, η ασφάλεια, η διαφάνεια και η 
λογοδοσία, οι δικλείδες ασφαλείας έναντι της μεροληψίας και 
των διακρίσεων, το δικαίωμα επανόρθωσης, η κοινωνική και 
η περιβαλλοντική ευθύνη, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και 
η προστασία των δεδομένων.
Ειδικότερα, ως προς τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης 
«υψηλού κινδύνου», όπως για παράδειγμα αυτές που διαθέ-
τουν ικανότητες αυτοδιδασκαλίας, αυτές πρέπει να σχεδιάζο-
νται με τρόπο που να εξασφαλίζει τη δυνατότητα παρέμβασης 
από τον άνθρωπο ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που χρη-
σιμοποιείται κάποια λειτουργία που θα μπορούσε να οδηγή-
σει σε σοβαρή παραβίαση των δεοντολογικών αρχών και 
να προκαλέσει κινδύνους, οι ικανότητες αυτοδιδασκαλίας θα 
πρέπει να απενεργοποιούνται και να αποκαθίσταται ο πλήρης 
έλεγχος από τον άνθρωπο.
Ευθύνη για την πρόκληση ζημίας από την τεχνητή 
νοημοσύνη
Μάλιστα, προβλέπεται ότι οι διαχειριστές συστημάτων τεχνη-
τής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου θα καθίστανται υπεύθυνοι 
για κάθε ζημία που προκαλείται, σύμφωνα με τη νομοθετική 
πρωτοβουλία του Αξελ Βος (ΕΛΚ, Γερμανία) η οποία ζητεί τη 
θέσπιση ενός πλαισίου αστικής ευθύνης. 
Οι κανόνες πρέπει να καλύπτουν κάθε φυσική ή ψηφιακή 
δραστηριότητα τεχνητής νοημοσύνης που προκαλεί ζημία ή 
βλάβη στη ζωή, την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα ή την 
περιουσία, ή προκαλεί σημαντική ηθική βλάβη που οδηγεί σε 
«επαληθεύσιμη οικονομική ζημία». 
Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου δεν 

είναι ακόμη διαδεδομένες, ωστόσο οι ευρωβουλευτές υπο-
στηρίζουν ότι οι χειριστές σχετικών συστημάτων πρέπει να 
διαθέτουν ασφάλιση ανάλογη με εκείνη που προβλέπεται για 
τα μηχανοκίνητα οχήματα.
Η νομοθετική πρωτοβουλία εγκρίθηκε με 626 ψήφους υπέρ, 
25 ψήφους κατά και 40 αποχές.
Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
Προκειμένου η ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο πεδίο 
της τεχνητής νοημοσύνης, η έκθεση του Στεφάν Σεζουρνέ 
(Renew Europe, Γαλλία) καθιστά σαφές ότι απαιτείται ένα 
αποτελεσματικό σύστημα για τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, καθώς και δικλείδες ασφαλείας για την προστα-
σία καινοτόμων προγραμματιστών μέσω του συστήματος 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της ΕΕ. Ωστόσο, οι απαιτήσεις 
αυτές δεν πρέπει να αποβούν εις βάρος των συμφερόντων 
των ανθρώπων-δημιουργών, ούτε και των δεοντολογικών 
αρχών της ΕΕ.
Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι είναι σημαντικό να γίνει 
διάκριση μεταξύ των ανθρώπινων δημιουργιών που υποβο-
ηθούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και των δημιουργιών 
που παράγονται αυτόνομα από την τεχνητή νοημοσύνη. 
Διευκρινίζουν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν 
θα πρέπει να έχουν νομική προσωπικότητα, συνεπώς τα δι-
καιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα ανήκουν αποκλειστικά 
σε ανθρώπους. Το κείμενο εξετάζει περαιτέρω θέματα πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας, συλλογής δεδομένων, εμπορικού απορ-
ρήτου, χρήσης αλγορίθμων και βαθιά ψευδών πληροφοριών 
(«deep fakes»). 

Οι μισές εργασίες θα εκτελούνται από αυτοματοποιημένες, 
«έξυπνες» και άλλες μηχανές έως το 2025, ενώ οι άλλες 
μισές από τους ανθρώπους, κάτι που πιθανώς θα επιδει-
νώσει την ανισότητα, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σήμερα περίπου το ένα τρίτο των εργασιών 
γίνονται από μηχανές, αλλά σταδιακά η ζυγαριά γέρνει 
προς την πλευρά τους.
Η γενική τάση είναι ότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασί-
ας επιβραδύνεται εν μέσω πανδημίας, ενώ η καταστροφή 
θέσεων επιταχύνεται, καθώς ολοένα περισσότερες εται-
ρείες στρέφονται στη νέα τεχνολογία και στην αυτομα-
τοποίηση, παρά στους ανθρώπους, για να καλύψουν τις 
ανάγκες τους.
Η μελέτη προβλέπει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα 

δημιουργηθούν χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις περίπου 
97 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως, κυρίως σε 
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα θα χα-
θούν σχεδόν άλλες τόσες (85 εκατομμύρια), κάτι που για 
ορισμένες κοινότητες θα σημαίνει αυξημένη ανεργία. 
Οι χειρωνακτικές και εργασίες ρουτίνας στις διοικητικές 
και άλλες υπηρεσίες, καθώς επίσης στην επεξεργασία δε-
δομένων, απειλούνται κατ’ εξοχήν από την επανάσταση 
της αυτοματοποίησης και της ρομποτικής. Οι χαμηλόμι-
σθοι και ανειδίκευτοι θα πληγούν περισσότερο. Από την 
άλλη, νέες θέσεις εργασίας θα αναδυθούν σε τομείς όπως 
η τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα, το υπολογι-
στικό «νέφος», η υγεία, η πράσινη οικονομία και η δημι-
ουργία ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με το BBC και 
το πρακτορείο Ρόιτερς. 

Σύμφωνα με το WEF, η πανδημία Covid-19 έχει επιτα-
χύνει διεθνώς την πορεία προς την αυτοματοποίηση και 
την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, με συνέπεια αρκετοί 
εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν διπλή απειλή τόσο από 
τις υφεσιακές επιπτώσεις της πανδημίας, όσο και από την 
επιταχυνόμενη αυτοματοποίηση των εργασιών. 
Η έκθεση επισημαίνει ότι πολλά εκατομμύρια άνθρωποι 
-σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι- θα πρέπει να μάθουν νέες 
ειδικότητες για να μην χάσουν τη δουλειά τους και να μην 
αποκοπούν από την αγορά εργασίας στο μέλλον, ενώ 
παράλληλα οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν 
«δίχτυα ασφαλείας» για όσους μένουν χωρίς δουλειά.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Σύμφωνα με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΩΣ ΤΟ 2025 
Καθώς η Covid-19 επιταχύνει την αυτοματοποίηση, προβλέπει έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ  
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ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ φΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣφΥΓΕΙ ΣΤΟ ΣτΕ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Να παραμείνουν στη θέση τους οι αρχαιότητες που βρέ-
θηκαν στον σταθμό «Βενιζέλου» του μετρό Θεσσαλονίκης, 
ζητούν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- οι φορείς που προσέφυγαν 
πρόσφατα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αιτούμενοι 
ακύρωση της απόφασης απόσπασης και επανατοποθέτη-
σής τους. Δυο βδομάδες περίπου, πριν την εκδίκαση της 
αίτησής τους στο ΣτΕ που έχει οριστεί για τις 6 Νοεμβρί-
ου, εκπρόσωποι της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού, του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΠΟ 
Αττικής Στερεάς και Νήσων, της Κίνησης Πολιτών Θεσσα-
λονίκης για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
της Πανελλήνιας Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων, του 
Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων, του Συλλόγου Ελλή-
νων Αρχαιολόγων και της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας πραγματοποίησαν σήμερα διαδικτυακή συνέ-
ντευξη Τύπου για το θέμα.
«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή των ανθρώπων, των πό-
λεων, των εθνών που είναι πραγματικά κρίσιμες για το 
μέλλον. Μια τέτοια στιγμή θα είναι και για τη Θεσσαλονίκη 
η ώρα της τελικής απόφασης του ΣτΕ για τα αρχαία του 
μετρό. Θα αναδιπλωθεί η Θεσσαλονίκη σε μια επαρχι-
ακή, βορειοελλαδική πόλη ή θα ανοίξει τα φτερά της να 
διεκδικήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που της αξίζει στην 
ιστορία της, ως κορυφαία μητρόπολη, βασισμένη κυρίως 
στην πολιτιστική κληρονομιά της; Αυτό είναι το διακύ-
βευμα, λόγω - κατά γενική ομολογία - της σημασίας των 
αρχαιοτήτων αυτών», δήλωσε η Λυδία Καρρά, πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
(ΕΛΛΕΤ), στον σύντομο χαιρετισμό της που άνοιξε τη δι-
αδικτυακή συνάντηση.  
«Για να ενταχθεί ένα μνημείο ή ένα μνημειακό σύνολο 
στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO, πρέπει να πληροί, εκτός από 10 πολιτιστικά 
και φυσικά κριτήρια, και δυο άλλους παράγοντες: την 
αυθεντικότητα και την ακεραιότητα. Αν τελικά η αντίλη-
ψη της απόσπασης και επανατοποθέτησης περάσει και 
στο πεδίο της εφαρμογής, χάνουμε τη δυνατότητα αυτό 
το μοναδικό μνημειακό σύνολο να μπορέσει να ενταχθεί 
στον κατάλογο της UNESCO», δήλωσε μεταξύ άλλων ο 
Λιώνης Δέδες, πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλή-
λων ΥΠΠΟΑ Αττικής Στερεάς και Νήσων. «Δεν τίθεται το 
διακύβευμα ‘αρχαία ή μετρό’. Διότι έχει αποδειχτεί ότι και 
τα αρχαία μπορούν να παραμείνουν στη θέση τους και να 

αναδειχθούν, και ο σταθμός Βενιζέλου να κατασκευαστεί, 
δεδομένου ότι υπάρχει τεχνική λύση, η οποία έχει εκπο-
νηθεί και εξελισσόταν από το 2017». Με τη λύση αυτή θα 
μπορούσε «και το μετρό να είχε γίνει, και να παραδοθούν 
το αργότερο το 2021 οι σταθμοί, χωρίς τον σταθμό Βενι-
ζέλου (που θα μπορούσε να παραδοθεί αργότερα) και να 
είναι η οικονομικότερη η λύση», σημείωσε μεταξύ άλλων 
ο Φωκίων Δεληγιάννης, συντονιστής της εκτελεστικής 
γραμματείας, Κίνηση Πολιτών Θεσσαλονίκης για την Προ-
στασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
«Το πρόβλημα της ιδιωτικοποίησης του Πολιτισμού», έθι-
ξε ο Δημήτρης Κουφοβασίλης, πρόεδρος του Συλλόγου 
Εκτάκτων Αρχαιολόγων, θέτοντας «την πάγια θέση του 
συλλόγου ενάντια στην εμπορευματοποίηση του Πολιτι-
σμού. Ο σύλλογός μας, ήδη από τον Μάρτιο 2020, έπειτα 
από γενική συνέλευση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πήρε 
απόφαση να προσκαλέσει όλους τους έκτακτους αρχαιο-
λόγους, να μην εργαστούν στην υπόθεση της απόσπασης 
των αρχαιοτήτων» ανέφερε μεταξύ άλλων ο ίδιος. «Είναι 
βέβαιο ότι κατά τη διαδικασία της μετακίνησης και επα-
νατοποθέτησης των αρχαιοτήτων θα υποστούν ισχυρή 
καταπόνηση τα αρχαία» τόνισε μεταξύ άλλων ο Γιάννης 
Βερροιόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Συ-
ντηρητών Αρχαιοτήτων. «Το χειρότερο όμως είναι ότι η 
αποδοχή μιας τέτοιας λύσης και σε επίπεδο μιας απόφασης 
του ΣτΕ, φοβόμαστε ότι μπορεί να προκαλέσει μια έξη, μια 
συνήθεια, που θα οδηγήσει σε μια ‘ελαστικοποίηση’ της 
άποψης ως προς το τι σημαίνει απόσπαση και επανατοπο-
θέτηση - κι αυτό θα είναι οδυνηρό για τα μνημεία που θα 
χρειαστούν προσέγγιση στο μέλλον», πρόσθεσε. 
Εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, η πρόε-
δρος Δέσποινα Κουτσούμπα, επεσήμανε ότι πρόκειται για 
έναν αγώνα που ξεκίνησε από το 2012 και από τότε έχει 
περάσει πολλές καμπές, μέχρι να φτάσουμε στην εγκεκρι-
μένη λύση της κατασκευής του σταθμού με κατά χώραν 
διατήρηση των αρχαιοτήτων. «Ο αγώνας δεν τελειώνει 
με την εκδίκαση στο ΣτΕ την 6η Νοεμβρίου, ούτε με την 
έκδοση της απόφασης. Θα συνεχίσουμε και στην Αθήνα 
και στη Θεσσαλονίκη με τις κινητοποιήσεις μας, και στις 31 
Οκτωβρίου θα καλέσουμε για μια κινητοποίηση έξω από 
τον σταθμό Βενιζέλου. Θα συνεχίσουμε με τη διεθνοποίη-
ση του θέματος, τόσο στο κομμάτι της επιστημονικής κοι-
νότητας, όσο και σε όποιο άλλο όργανο μπορεί να ασχο-

ληθεί με την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, 
που είναι δικαίωμα όλων», είπε.  
 «Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία υποστηρίζει σθε-
ναρά από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το θέμα, την 
κατά χώραν διατήρηση των αρχαιολογικών καταλοίπων 
που έχουν διασωθεί σε εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα στον 
σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης και θεωρεί ότι 
είναι επιβεβλημένη με οποιοδήποτε κόστος η διατήρηση 
αλώβητου του εμβληματικού αυτού για την πόλη ευρή-
ματος», επισήμανε η Μαρία Παναγιωτίδου, πρόεδρος της 
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 
Σύντομες τοποθετήσεις έκαναν επίσης η Φανή Μαλλού-
χου-Tufano, αρχαιολόγος, μέλος του Συμβουλίου της 
Europa Nostra, ο Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, βυζαντι-
νολόγος και ακαδημαϊκός, και ο John Haldon, πρόεδρος 
του Association Internationale des Études Byzantines (οι 
δυο τελευταίοι μέσω βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων). 
Από την πλευρά της, η κ. Μαλλούχου-Tufano εξέφρασε 
«την πλήρη υποστήριξη στον αγώνα για την κατά χώραν 
διατήρηση των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου» 
από την Europa Nostra, της πανευρωπαϊκής ομοσπονδίας 
για την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλ-
λοντος, που περιλαμβάνει πάνω από 250 μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, αντιπροσωπεύοντας πάνω από πέντε εκα-
τομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. 
Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος 
μίλησε για τη σημασία της διάσωσης του αρχαιολογικού 
χώρου του 4ου ως 9ου αιώνα μ.Χ., τονίζοντας μεταξύ 
άλλων ότι «αν προκριθεί η ‘λύση’ της αποψίλωσης και 
επαναφοράς των αρχαίων, θα τους στερήσει την αυθεντι-
κότητά τους και θα στερήσει από τη Θεσσαλονίκη από ένα 
σπουδαίο αξιοθέατο. Επιπλέον, θα δώσει κακή εντύπωση 
ότι δεν είμαστε σε θέση να προφυλάξουμε τα αρχαία μας 
όπως έκαναν οι βόρειοι γείτονες, οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι 
και οι Σκοπιανοί». Τέλος ο Τζον Χάλντον, πρόεδρος της 
Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών, εστίασε μεταξύ 
άλλων στον κίνδυνο της απόσπασης των ευρημάτων από 
το «αρχαιολογικό περιβάλλον» τους, γεγονός όπως είπε, 
που μπορεί να στερήσει από τις μελλοντικές γενιές επιστη-
μόνων, στοιχεία που σήμερα δεν μπορούν να εκτιμηθούν.
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Περισσότερα από 1 δισ. ευρώ έχει προσφέρει η Uber 
προκειμένου να αγοράσει την εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών κινητικότητας Freenow των Daimler και 
BMW. Ενώ η Daimler είναι έτοιμη να πουλήσει, ο 
διευθύνων σύμβουλος της BMW Ολιβερ Ζίπσε αμφι-
βάλλει για την πώληση και είναι αντίθετα, ανοιχτός 
για να προσφέρει στην Uber ένα μερίδιο, αναφέρει 
το Reuters.
 Μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα των κοινοπραξι-
ών YOUR NOW το Φεβρουάριο του 2019, οι εταιρείες 
Daimler και BMW, συνέχισαν την ανάπτυξη. Σχεδόν 
90 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν τις υπηρεσί-
ες των κοινοπραξιών για car-sharing, ride-hailing, 
στάθμευση, φόρτιση και πλατφόρμες πολλαπλών μέ-
σων, που προσφέρονται σε περισσότερες από 1.300 
πόλεις σε όλο τον κόσμο.
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να προ-
σαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών και κατα-
τάσσονται σε τρεις πυλώνες: 1. FREE NOW. 2. SHARE 
NOW. 3. PARK NOW & CHARGE NOW. Η δημιουργία 
ενός νέου οργανισμού - ομπρέλας, από την 1η Ιανου-
αρίου του 2020, θα υποστηρίξει την αποτελεσματική 
διαχείριση αυτών των τριών πυλώνων.
 Η FREE NOW (πρώην mytaxi), από τους μεγαλύτε-
ρους Ευρωπαίους παρόχους μετακίνησης, που περι-
λαμβάνει υπηρεσίες taxi & ride-hailing FREE NOW, 
Beat, Kapten και την υπηρεσία ηλεκτρικών σκούτερ 
Hive, είχε υψηλά κέρδη το 2019: Ο ετήσιος δείκτης 
GMV (ακαθάριστη αξία εμπορευμάτων, έσοδα πλατ-
φόρμας) θα ξεπεράσει τα δύο δισ. ευρώ - θεαματική 
άνοδος από πέρσι. Το 2019, ο όγκος των διαδρομών 
(δηλ. ο αριθμός των ταξιδιών) ήταν 120% υψηλότε-
ρος από το 2018: Η FREE NOW θα έχει ολοκληρώσει 
σχεδόν 300 εκατομμύρια ταξίδια σε 18 ευρωπαϊκές 
και λατινοαμερικανικές χώρες μέχρι τα τέλη της φετι-
νής χρονιάς. Πάνω από 39 εκατομμύρια επιβάτες εκ-
μεταλλεύτηκαν τις υπηρεσίες που προσέφεραν πάνω 
από 800.000 συνεργαζόμενοι οδηγοί. Στη ανάπτυξη, 
συνετέλεσε επίσης το πολύ επιτυχημένο λανσάρισμα 
της Beat στην πόλη του Μεξικού και της Kapten στο 

Λονδίνο, καθώς και η επέκταση της εταιρίας ενοικία-
σης αυτοκινήτων «Ride» της FREE NOW στη Γερμα-
νία, που επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν κράτηση 
ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου με οδηγό, με σταθερή 
χρέωση.
 Η FREE NOW βρίσκεται επίσης σε σταθερή τροχιά 
ανάπτυξης το 2020: Πρόσθετες υπηρεσίες μετακί-
νησης όπως ηλεκτρικά σκούτερ (e-scooters), ηλε-
κτρικά ποδήλατα, car-sharing και δημόσια μέσα 
μεταφοράς, θα ενσωματωθούν στην εφαρμογή, μαζί 
με τη βασική της δραστηριότητα ride-hailing. Αυτή 
η ενσωμάτωση λύσεων μετακίνησης πολλαπλών 
μέσων (multimodal) βασίζεται στην εμπειρία της 
REACH NOW στο συνδυασμό διαφόρων υπηρεσι-
ών μετακίνησης, με δυνατότητα κρατήσεων σε μία 
πλατφόρμα («Mobility-as-a-Service» ή MaaS). Οι 
υπηρεσίες REACH NOW χρησιμοποιούνται τώρα από 
περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα σε 20 πόλεις 
σε όλο τον κόσμο. Στη Νότια Γερμανία, οι δυνατότη-
τες on-demand ride-sharing έχουν επεκταθεί σε συν-
δυασμό με την Karlsruhe Transport Authority (KVV) 
στο Ettlingen και την εταιρία δημοσίων μεταφορών 
Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) στη Στουτγάρ-
δη. Η REACH NOW θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην 
ανάπτυξη διαφόρων λύσεων μετακίνησης, όπως 
πλατφόρμες Mobility-as-a-Service και on-demand 
λύσεις για πόλεις και εταιρίες δημοσίων μεταφορών.
Η πάροχος ελεύθερου car-sharing SHARE NOW, 
που προέκυψε από τις δύο υπηρεσίες car2go και 
DriveNow, έχει καταγράψει περίπου ένα εκατομμύριο 
νέους πελάτες από την έναρξη της χρονιάς. Με την 
προσθήκη του Παρισιού τον Ιανουάριο και της Βου-
δαπέστης τον Απρίλιο, η SHARE NOW έχει επεκτείνει 
το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα το 2019 για να συ-
μπεριλάβει δύο μεγάλες πρωτεύουσες. Στο μέλλον, 
η έμφαση θα δοθεί σε πόλεις που υπόσχονται μα-
κροπρόθεσμη κερδοφόρα ανάπτυξη. Αυτή τη στιγ-
μή εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας αναδιοργάνωσης. 
Ταυτόχρονα, το car-sharing εξελίσσεται συστηματι-
κά και η επιτυχημένη ενσωμάτωση των δύο υπηρεσι-

ών συνεχίζεται: Η εφαρμογή SHARE NOW διατίθεται 
από το Νοέμβριο του 2019. Στη Βιέννη, η νέα εφαρ-
μογή SHARE NOW επιτρέπει την απευθείας κράτηση 
και ενοικίαση οχημάτων των car2go και DriveNow 
για πρώτη φορά, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες 
πόλεις. Οι υπηρεσίες θα επεκταθούν, μετά από μία 
επιτυχημένη πιλοτική φάση pilot με μακροπρόθεσμη 
δοκιμή της υπηρεσίας car-sharing σε Μιλάνο και Αμ-
βούργο. Το μακροπρόθεσμο car sharing προσφέρει 
τη δυνατότητα ενοικίασης οχημάτων SHARE NOW 
για έως 14 ημέρες.
 Η CHARGE NOW αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη 
υποδομή φόρτισης στην Ευρώπη και κατά συνέπεια 
θεωρείται βασικός συντελεστής για υψηλότερη δι-
είσδυση της ηλεκτροκίνησης στην αγορά. Οι υπη-
ρεσίες φόρτισης CHARGE NOW ήδη παρέχουν πρό-
σβαση στο 85% του ευρωπαϊκού δικτύου φόρτισης 
σε 30 ευρωπαϊκές αγορές. Περιλαμβάνει πάνω από 
130.000 σημεία φόρτισης και συμβάσεις με περί-
που 400 διαχειριστές σημείων φόρτισης. Μόνο στη 
Γερμανία, η CHARGE NOW έχει 98% κάλυψη αγο-
ράς. Η CHARGE NOW είναι μία υπηρεσία της Digital 
Charging Solutions GmbH, που επίσης αναπτύσσει 
εξατομικευμένες, ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις 
φόρτισης για άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων 
και διαχειριστές στόλων.
Η PARK NOW επιτρέπει στους πελάτες να χρησιμοποι-
ούν μια εφαρμογή για αναζήτηση και πληρωμή χώ-
ρων στάθμευσης εντός και εκτός δρόμου. Το 2019, η 
PARK NOW ενίσχυσε περαιτέρω την πρωτοκαθεδρία 
της στις ψηφιακές λύσεις στάθμευσης: 36 εκατομμύ-
ρια πελάτες σε δέκα Ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του PARK NOW Group. 
Η PARK NOW έφτασε τα 230 εκατομμύρια συναλ-
λαγές με το βασικό brand της, και τις Parkmobile, 
RingGo και Parkline, το 2019. Η PARK NOW συνάπτει 
επιτυχημένες συνεργασίες με σύγχρονους δήμους 
και έχει διακριθεί με το European Parking Award 
για λύσεις στάθμευσης βάσει εκπομπών ρύπων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Η UBER ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣφΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
FREENOW ΤΩΝ DAIMLER ΚΑΙ BMW
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 Ημερίδα με θέμα: «Πολιτική προστασία: Νέες τεχνολογίες 
και εφαρμογές», διοργανώνει, ψηφιακά, το Ελληνογερμα-
νικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την Τρίτη 3 
Νοεμβρίου 2020, με τη συμμετοχή στελεχών 13 γερμανικών 
επιχειρήσεων του τεχνολογικού κλάδου καθώς και καταξιω-
μένων ειδικών από την Ελλάδα και τη Γερμανία, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του επιμελητηρίου, τα 
επίκαιρα γεγονότα των ημερών, όπως οι φυσικές καταστρο-
φές, οι αυξανόμενες τεχνολογικές απαιτήσεις, οι κυβερνοεπι-
θέσεις, η απρόβλεπτη εξέλιξη της παγκόσμιας πανδημίας, που 
συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη, φέρνουν στο προσκήνιο 
την ανάγκη ισχυρών μηχανισμών προστασίας. Ταυτόχρονα, 
η αυξανόμενη χρήση τεχνολογίας και ψηφιοποίησης των 
βιομηχανικών και εμπορικών διαδικασιών δημιουργούν νέα 
ζητήματα ασφάλειας που χρήζουν άμεσης προτεραιότητας. 
Προϊόντα και λύσεις για οργανισμούς, δημόσιες αρχές, με-
γάλες επιχειρήσεις και τράπεζες, συστήματα ασφαλείας τόσο 

ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων (αεροδρόμια, λιμάνια, κλπ.) 
καθώς και λύσεις για την ψηφιακή ασφάλεια στον τομέα της 
πληροφορικής, γίνονται ολοένα και πιο επίκαιρα, ενώ η αντι-
μετώπιση της υγειονομικής κρίσης και οι εφαρμογές προστα-
σίας της κοινωνίας για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας 
είναι πλέον μείζον ζήτημα για τη χώρα. 
 Προτάσεις για όλα τα παραπάνω ζητήματα πρόκειται να προ-
βληθούν στην e-Ημερίδα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
ψηφιακής επιχειρηματικής αποστολής στην Ελλάδα από τις 3 
έως τις 5 Νοεμβρίου και την οποία υποστηρίζει το Ομοσπον-
διακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, πα-
ρουσιάζοντας λύσεις που μπορούν να προτείνουν οι γερμανι-
κές εταιρίες με το εξειδικευμένο know-how για τα ζητήματα 
σχετικά με την Πολιτική Προστασίας. Δεκατρείς Γερμανικές 
επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν συστήματα ασφαλείας, προ-
στατευτικό εξοπλισμό, τεχνολογίες για την αντιμετώπισης της 
πανδημίας καθώς και ψηφιακές λύσεις ελέγχου, πρόληψης, 
Incident Management, Data Protection και Cyber Security. 

 Επίσης, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, εξειδικευμένοι ειση-
γητές θα αναλύσουν σχετικά παραδείγματα στις δύο χώρες, 
καθώς και τις δυνατότητες εφαρμογής και τις προοπτικές χρή-
σης των σχετικών τεχνολογιών στην Ελλάδα. 
Παράλληλα, 4 και 5 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν συ-
ναντήσεις B2B εκπροσώπων των 13 γερμανικών επιχειρή-
σεων με ελληνικές εταιρείες, ως μέρος σειράς δράσεων που 
υλοποιεί το επιμελητήριο με στόχο την επίτευξη μελλοντικών 
συνεργασιών μεταξύ των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων. 
 Τα προφίλ των γερμανικών εταιρειών της αποστολής βρί-
σκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού 
Επιμελητήριου. Επιχειρήσεις ή και φορείς του κλάδου που 
ενδιαφέρονται για τις συναντήσεις αυτές, μπορούν να συ-
μπληρώσουν τη φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος που θα είναι 
επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα, μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. 
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και 
το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν 
στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. 

«Θα είναι κέρδος για την Αττική» η εγκατάσταση του κέντρου 
δεδομένων της Microsoft, που θα δημιουργηθεί στη χώρα 
μας να γίνει στο Λαύριο, τόνισε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, 
Δημήτρης Λουκάς μιλώντας χθες στο 5ο συνέδριο Smart 
Cities - Digital Citizens που διεξάγεται διαδικτυακά. 
«Συζητείται και μάλλον έχει κλείσει μια πρωτοβουλία που έχει 
πάρει ο ίδιος ο πρωθυπουργός -και αναφέρομαι στην επένδυ-
ση της Microsoft ύψους 1 δισ. Από πληροφορίες που έχουμε 

και έχουν ανακοινωθεί, έχει επιλεγεί για εγκατάσταση ο Δήμος 
Λαυρεωτικής και ειδικότερα η πόλη του Λαυρίου στο λιμάνι. 
Θα είναι πραγματικά κέρδος για όλη τη χώρα μας και την Ατ-
τική και θα έχουμε έναν σύμμαχο στη μετατροπή των δήμων 
μας σε Έξυπνες Πόλεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος 
Λαυρεωτικής, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Όπως είπε ο δήμαρχος, ένα από τα επικρατέστερα σενάρια εί-
ναι το data center να γίνει στο παλιό εργοστάσιο του Αιγαίου, 

σε ένα χώρο 120 στρεμμάτων. Παράλληλα, ο δήμος βρίσκε-
ται σε αναζήτηση χώρου 100 στρεμμάτων που είναι απαραί-
τητος στην εταιρεία για τη δημιουργία αποθηκών και επίσης 
αναζητείται και χώρος 100 στρεμμάτων ακόμα, σε παραλιακή 
περιοχή, για τη δημιουργία κατοικιών για τα υψηλά στελέχη 
της Microsoft που θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα λόγω της 
επένδυσης. Πιθανότατα, όπως είπε ο κ. Λουκάς, οι κατοικίες 
θα χτιστούν σε χώρο που ανήκει στο δήμο. 

Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου αποφάσισε η Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) να ζητήσει προθεσμία από την πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, για να καταθέσει 
τις προτάσεις της για τις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης. Η 
απόφαση αυτή ελήφθη –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- στη χθεσινή 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που είναι σε 
εξέλιξη σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Όπως τόνισε ο 
πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αυτό είναι απαραίτητο ώστε οι προτάσεις 
να είναι η κατάληξη ευρύτατου διαλόγου που θα έχει προηγη-
θεί μεταξύ των αιρετών της Αυτοδιοίκησης στις περιφερειακές 

συσκέψεις που έχει προγραμματίσει να ξεκινήσουν στις 5 Νο-
εμβρίου. Επίσης το ΔΣ της ΚΕΔΕ έδωσε κατά πλειοψηφία τη 
σύμφωνη γνώμη του να χρηματοδοτηθεί μέσω των Κεντρι-
κών Αυτοτελών Πόρων η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυ-
ξης και Αυτοδιοίκησης με το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα Κέντρα Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνι-
κό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, διοργανώνουν διαδικτυακές ημε-
ρίδες Αστρονομίας και συναφών επιστημών. Οι ημερίδες που 
απευθύνονται σε ενήλικες από όλη την Ελλάδα έχουν στόχο 
την καλλιέργεια μίας ευρύτερης επιστημονικής κουλτούρας, 
καθώς και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα ερευνητικής 
αιχμής. 
Το πρόγραμμα –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- θα διεξάγεται κατά 
τις πρωινές ώρες μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom 

κάθε Κυριακή του Νοεμβρίου, από τις 8/11 μέχρι και τις 
29/11. Το «ταξίδι» ξεκινά από την Σελήνη και τον Ήλιο (8/11), 
συνεχίζεται σε όλο το ηλιακό σύστημα αναζητώντας πιθανό-
τητες ύπαρξης ζωής (15/11), μεταφέρεται στα κοντινά και μα-
κρινά αστρικά συστήματα εξερευνώντας τις εξωτικές μαύρες 
τρύπες (22/11) και ολοκληρώνεται στις 29/11 με την ιστορία 
της Κοσμολογίας και την συνολική εποπτεία του Σύμπαντος. 
Η δράση, εκτός των κεντρικών διαδικτυακών ομιλιών, οι 
οποίες θα πραγματοποιούνται από επιστήμονες εξειδικευ-
μένους σε συγκεκριμένους τομείς τόσο στην έρευνα όσο 

και στην εκλαΐκευση, περιλαμβάνει επίσης ηλιακή (πρωινή) 
και νυχτερινή αστρονομική παρατήρηση με ψηφιακά μέσα, 
καθώς επίσης αναλυτική παρουσίαση των σύγχρονων και 
παλαιών οργάνων παρατήρησης.  
Για πληροφορίες, κόστος συμμετοχής και κρατήσεις θέσεων, 
τις καθημερινές (10-2μμ) στο τηλ. 210 - 3490160 και στο 
visitorcenter@noa.gr. 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 
ΤΗΝ ΑΣφΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Β2Β επαφές με 13 γερμανικές επιχειρήσεις του κλάδου

ΚΕΡΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ MICROSOFT ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ
Λέει ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δ. Λουκάς

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΑ Η ΚΕΔΕ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Συνάντηση με την υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βι-
ομηχανίας της Κύπρου Νατάσα Πηλείδου είχε ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, 
στο περιθώριο της Τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου Αιγύ-
πτου που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκωσία, με τη 
συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
και των Προέδρων της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη και 
Αιγύπτιου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.
Στη συνάντηση των δύο υπουργών –όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ- συζητήθηκε όλο το φάσμα των διμερών ενεργει-
ακών σχέσεων, καθώς και η ενίσχυση της πολυμερούς 
συνεργασίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσο-
γείου, ιδίως μέσω του East Med Gas Forum, σε συνέχεια 

και της υπογραφής του Καταστατικού από τα επτά ιδρυ-
τικά του μέλη.
 Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε την σταθερή στήριξη που 
παρέχει η ελληνική κυβέρνηση για την υλοποίηση της 
ηλεκτρικής διασύνδεσης Euroasia Interconnector (μετα-
ξύ Κρήτης, Κύπρου και Ισραήλ) και την πολύ μεγάλη ση-
μασία που αποδίδεται στον αγωγό φυσικού αερίου East 
Med, το δεύτερο ενεργειακό «πυλώνα» της στρατηγικής 
συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. 
Ειδική αναφορά έγινε στην προοπτική συνεργασίας των 
δύο χωρών σε άλλα μεγάλα διακρατικά έργα υποδομής 
στην περιοχή, όπως το σχέδιο της ηλεκτρικής διασύνδε-
σης EuroAfrica Interconnector (μεταξύ Κρήτης, Κύπρου 

και Αιγύπτου), ένα ακόμα project που προωθεί όχι μόνο 
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά και 
την διείσδυση περισσότερων ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγ-
μα των τριών χωρών, επιταχύνοντας την ανάπτυξη του 
Ενεργειακού Διαδρόμου της Ανατολικής Μεσογείου και 
τη διασύνδεση της περιοχής με την αγορά ηλεκτρισμού 
της ΕΕ.
Σημειώνεται, τέλος, ότι στο περιθώριο της Τριμερούς, 
ο κ. Χατζηδάκης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του 
φορέα υλοποίησης των έργων EuroAsia και EuroAfrica, 
υπό τον τέως υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννη 
Κασσουλίδη.

Από τις 4 Νοεμβρίου 2020, με τον πομποδέκτη ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ PASS μπορείτε να ταξιδεύετε σε όλη την χώρα και 
να απολαμβάνετε γρήγορες και άνετες διαδρομές, μέσω 
της ανανεωμένης υπηρεσίας διαλειτουργικότητας Greek 
Interoperable Tolling Systems (GRITS).
Η υπηρεσία GRITS παρέχεται δωρεάν μέσω του ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ PASS για τις ηλεκτρονικές λωρίδες διοδίων όλων 
των αυτοκινητόδρομων της χώρας: Αττική Οδός, Μο-
ρέας, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Νέα Οδός, Κεντρική 
Οδός, Εγνατία Οδός και Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χα-
ρίλαος Τρικούπης», που καλύπτουν συνολικά 2.133 
χιλιόμετρα. Σημειώνεται ότι η Ολυμπία Οδός Λειτουργία 
ανέλαβε καθοριστικό συντονιστικό ρόλο για την επίτευ-
ξη της διαλειτουργικότητας. 
Οι οδηγοί που είναι ήδη κάτοχοι πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ 
PASS ή και οποιουδήποτε άλλου πομποδέκτη ελληνικού 
αυτοκινητόδρομου δεν χρειάζεται να προβούν σε κά-
ποια ενέργεια, καθώς η διαλειτουργικότητα θα ενεργο-
ποιηθεί αυτόματα και χωρίς κόστος.
Για όσους θέλουν να αποκτήσουν πομποδέκτη ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ PASS η διαδικασία είναι πολύ απλή. 
Μπορείτε να κάνετε Online εγγραφή στην ιστοσελίδα 
www.olympiaodos.gr ή
Να τηλεφωνήσετε στο 22960 95555 
και ο πομποδέκτης θα σας σταλεί δωρεάν στη διεύθυνση 
που θα δηλώσετε εντός 10 εργάσιμων ημερών. Μπο-
ρείτε επίσης να κάνετε την αίτησή σας αυτοπροσώπως 
σε ένα από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (ΣΕΠ) της 

Ολυμπίας Οδού. Στην περίπτωση αυτή φροντίστε να 
έχετε μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να 
ολοκληρώσετε τη διαδικασία και να παραλάβετε τον 
πομποδέκτη επιτόπου!
Για την αίτηση είναι απαραίτητα τα προσωπικά σας στοι-
χεία και τα στοιχεία του οχήματος ή των οχημάτων για 
τα οποία θέλετε να αποκτήσετε πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ 
PASS.
Τι πρέπει να γνωρίζετε για την υπηρεσία διαλει-
τουργικότητας (GRITS)
Κάθε αυτοκινητόδρομος εφαρμόζει τη δική του εμπο-
ρική πολιτική και προσφέρει τα δικά του εκπτωτικά πα-
κέτα, τα οποία ισχύουν μόνο στο συγκεκριμένο δίκτυο 
και με τη χρήση του αντίστοιχου πομποδέκτη. Για τις 
διελεύσεις στους άλλους αυτοκινητόδρομους ισχύουν οι 
εκάστοτε ονομαστικές τιμές διοδίων.
Εάν έχετε περισσότερους από έναν πομποδέκτη στο 
ίδιο όχημα, πρέπει να τοποθετήσετε στο παρμπρίζ του 
οχήματός σας, μόνο τον πομποδέκτη που επιθυμείτε να 
χρεωθεί.
Η ανανέωση του χρηματικού υπολοίπου του λογαρια-
σμού σας γίνεται στο δίκτυο πληρωμών του αυτοκινη-
τόδρομου που έχετε επιλέξει να συνεργαστείτε και σύμ-
φωνα με τους όρους του.
Στο σταθμό διοδίων επιλέγετε τις ηλεκτρονικές λωρίδες 
ανάλογα με την κατηγορία του οχήματός σας.
Αναλυτικές πληροφορίες για την υπηρεσία διαλειτουρ-
γικότητας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ολυ-

μπίας Οδού www.olympiaodos.gr και στο τμήμα Τηλε-
φωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 22960 
95555 από Δευτέρα έως Παρασκευή (08.00-18.00). 
Συνεργασίες για την εξυπηρέτηση των οδηγών
Η Ολυμπία Οδός συνεχίζει το έργο της με σταθερό προ-
σανατολισμό στην ασφάλεια και την άνεση οδηγών και 
ταξιδιωτών και δεσμεύεται για την παροχή υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου. 
Έτσι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών, μέχρι 
σήμερα:
Έχει σταθερή συνεργασία με την Αττική Οδό και τη 
ΓΕΦΥΡΑ Ρίου-Αντιρρίου για την ενημέρωση των οδη-
γών σχετικά με σημαντικά μηνύματα που αφορούν τις 
κυκλοφοριακές και καιρικές συνθήκες μέσω των Πινα-
κίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) του αυτοκινη-
τόδρομου. 
Λειτουργεί κοινό Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης (1025) 
με τον αυτοκινητόδρομο ΜΟΡΕΑΣ (Κόρινθος- Τρίπολη- 
Καλαμάτα) καλύπτοντας όλο το δίκτυο αυτοκινητοδρό-
μων της Πελοποννήσου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ολυμπία Οδός έχει αναπτύξει 
και ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία το πρώτο στη 
χώρα σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων, για το 
οποίο θα υπάρξουν ανακοινώσεις το προσεχές διάστη-
μα. 
Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας απέναντι σε οδηγούς 
και τοπικές κοινωνίες, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ, Ν. ΠΗΛΕΙΔΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ PASS ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Διαλειτουργικότητα σε όλους τους αυτοκινητόδρομους, με την υπηρεσία GRITS
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Την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ταμείου Ευρωπα-
ϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) για την περίοδο 
2014-2020 στις 31 Δεκεμβρίου 2023, με στόχο την πλήρη 
απορρόφηση του προϋπολογισμού του, ανακοίνωσε ο 
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής του στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπι-
νου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). 
 Ο υπουργός –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- ενημερώθηκε αναλυ-
τικά από τον πρόεδρο του ΕΙΕΑΔ, Αριστοτέλη Βαβουγυιό, σε 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους προϊσταμένους των 
Διευθύνσεων του ΕΙΕΑΔ για την πορεία των έργων που υλο-
ποιεί το Εθνικό Ινστιτούτο κατά την τρέχουσα περίοδο, ενώ 
ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο του ΤΕΒΑ, τη διαχειριστική 
ευθύνη του οποίου έχει το ΕΙΕΑΔ. 
 Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, στην παρούσα φάση, γί-
νονται νέες διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα 2021-2027, 
οι οποίες πιθανόν να οδηγήσουν σε αύξηση του ποσού βοή-
θειας πάνω από 400 εκατ. ευρώ. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Βρούτσης ζήτησε να υπάρξει 
επιτάχυνση των παρεμβάσεων και της απορροφητικότητας 
των πόρων του ΤΕΒΑ, να υπάρξει με ευελιξία και διαφάνεια 
άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των ωφελουμένων, ώστε 
το κάθε ευρώ που διαθέτει το πρόγραμμα να φτάσει στις πλέ-
ον ευάλωτες κατηγορίες των πολιτών. Σημείωσε επίσης την 
αναγκαιότητα να υπάρξει συνέργεια μεταξύ του ΤΕΒΑ και του 
Μηχανισμού Διάγνωσης, ώστε να εντοπιστούν οι νέες ανά-
γκες που προκύπτουν από την πανδημική κρίση στα πεδία της 
αγοράς εργασίας, της καταπολέμησης της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, ώστε να σχεδιαστούν οι περαιτέρω 
πολιτικές του υπουργείου Εργασίας. 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΙΕΑΔ, ευχαριστώντας 
τον υπουργό για τη σημερινή επίσκεψη εργασίας, διαβεβαί-
ωσε ότι το ΕΙΕΑΔ με υψηλό αίσθημα ευθύνης ανταποκρίνεται 
καθημερινά στο ρόλο και την αποστολή του, ώστε το έργο και 
οι δράσεις του να έχουν πραγματικά οφέλη στην κοινωνία και 

τους εργαζόμενους, ιδίως μέσα στις σημερινές δύσκολες συν-
θήκες της πανδημικής κρίσης. 
Ο ρόλος του ΤΕΒΑ 
Το ΤΕΒΑ διανέμει τρόφιμα και είδη βασικής υλικής συνδρομής. 
Επιπλέον, στηρίζει συνοδευτικά μέτρα, τα οποία αποτελούν 
δράσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των 
ωφελουμένων. Βασικό αποτέλεσμα του έργου του ΤΕΒΑ είναι 
η μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και η πρόσβασή 
τους σε ασφαλή τρόφιμα και βασικά υλικά καθημερινότητας. 
Όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, ειδικά την περίοδο της 
υγειονομικής κρίσης, που διανύουμε, το ΤΕΒΑ λειτουργεί ως 
ένα δίχτυ ασφαλείας προς τις πλέον ευαίσθητες πληθυσμιακές 
ομάδες. Ενδεικτικά, στην περίοδο της καραντίνας, οι υπηρεσί-
ες του ΤΕΒΑ συνέχισαν κανονικά το έργο τους και ενσωμάτω-
σαν νέες υπηρεσίες (π.χ. sms ειδοποίησης προς δικαιούχους, 
διανομή κατ’ οίκον, κλπ). 
Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, το ΤΕΒΑ, μέσω των 57 κοινω-
νικών συμπράξεων (δήμων/Περιφερειών) και 600 εταίρων, 
λειτουργεί 600 σημεία διανομής για 80 διαφορετικά είδη 
τροφίμων και 30 είδη βασικής υλικής συνδρομής σε όλη τη 
χώρα. Πραγματοποιεί 25 διανομές μηνιαίως ανεξαρτήτως 
περιοριστικών μέτρων, λόγω COVID-19 (διανομές κατ’ οίκον, 
κατόπιν ραντεβού, drive through, κλπ). Οικονομικά έχει προ-
κηρυχθεί το 90% του συνολικού προϋπολογισμού του (330,5 
εκατ. ευρώ), το 70% έχει συμβασιοποιηθεί και, μέχρι το τέλος 
του 2021, θα έχει απορροφηθεί και αποπληρωθεί από την Ε.Ε. 
το 100% δαπανών του. Συνολικά, από το 2016, έχουν διανε-
μηθεί 45,5 τόνοι τροφίμων, εκ των οποίων το 40% αφορά 
τους τελευταίους 15μήνες. 
Ταυτόχρονα, το ΤΕΒΑ υλοποιεί και μία σειρά από συνοδευτι-
κά μέτρα για τους ωφελούμενους (κοινωνικά φροντιστήρια, 
συμβουλευτική, αθλητικές δραστηριότητες, δημιουργική 
απασχόληση παιδιών).
«Το ΤΕΒΑ είναι ένα κοινωνικό ταμείο με πλούσιο και πολυδι-

άστατο έργο, το οποίο σχεδιάστηκε και συγκροτήθηκε επί της 
δικής μου θητείας στο υπουργείο Εργασίας το 2014. Μία πολύ 
σωστή, χρήσιμη και εποικοδομητική απόφαση, καθώς δημι-
ουργήθηκε ένας νέος νευραλγικός βραχίονας του κράτους, 
που λειτούργησε με τις δεκάδες υποστηρικτικές κοινωνικές 
δράσεις του υπέρ των απόρων και αδύναμων συμπολιτών 
μας, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά χρηματο-
δοτικά εργαλεία και ξεκλειδώνοντας κονδύλια εκατομμυρίων 
ευρώ» τόνισε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ότι, σήμερα, το 
ΤΕΒΑ έχει αναδειχθεί μαζί με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 
το αποτελεσματικότερο εργαλείο στην ανακούφιση της φτώ-
χειας, συμβάλλοντας σημαντικά στην κοινωνική ενσωμάτω-
ση των απόρων, κυρίως παιδιών, ΑμεΑ και ηλικιωμένων, 
μέσω των παρεχόμενων συνοδευτικών μέτρων. 
Όπως υπογράμμισε, το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη τη 
χώρα, μέσω των 57 κοινωνικών συμπράξεων (δήμων και 
Περιφερειών) και το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ απλώνεται 
σε όλη την Ελλάδα, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. 
Ωφελούμενοι  
Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι οι ωφελού-
μενοι κάθε μήνα είναι περισσότεροι από 400.000, ενώ ο συ-
νολικός αριθμός ωφελουμένων κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του Ταμείου ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο.  
«Το μεγαλύτερο ποσοστό των δικαιούχων είναι παράλληλα 
δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το οποίο 
δημιουργήθηκε στο υπουργείο Εργασίας επί κυβέρνησης Σα-
μαρά και δικής μου θητείας και, πρόσφατα, επί κυβέρνησης 
Κυριάκου Μητσοτάκη, κατοχυρώθηκε συνταγματικά» συ-
μπλήρωσε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι ένα συγκριτικό 
πλεονέκτημα του ΤΕΒΑ είναι και η ποιότητα των υπηρεσιών 
του, καθώς το ελληνικό πρόγραμμα είναι το μοναδικό στη 
Ευρώπη το οποίο προμηθεύει τους δικαιούχους και με νωπά 
προϊόντα. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει ότι, από 
την επεξεργασία των Δηλώσεων Covid και Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μηνών Μαρτίου 
- Αυγούστου 2020, διαπιστώθηκε πλήθος περιπτώσεων με 
λάθη ή παραλείψεις, καθώς και περιπτώσεις για τις οποίες 
απαιτούνται διευκρινίσεις από τους ενδιαφερόμενους.
Οι φορολογούμενοι αυτοί -περίπου 200.000- θα λάβουν οδη-
γίες στο λογαριασμό τους, στο myTAXISnet, ώστε να αποκα-
ταστήσουν τα όποια λάθη ή παραλείψεις και να επωφεληθούν 

της έκπτωσης φόρου.
Οι περιπτώσεις λαθών και παραλείψεων αφορούν κυρίως στα 
εξής:
- Υποβολή Δήλωσης Covid, χωρίς να είναι σε ισχύ συμφωνία 
μίσθωσης, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις πληροφορια-
κών στοιχείων. 
- Ασυμφωνία μηνιαίου μισθώματος και αρχικού ποσού δή-
λωσης Covid.
- Μη συμπλήρωση στη Δήλωση Covid του είδους της μίσθω-

σης (π.χ. επαγγελματική). Επίσης, θα ζητηθούν διευκρινίσεις 
σε περιπτώσεις ασυμφωνιών που έχουν εντοπιστεί σε δηλώ-
σεις Covid που έχουν υποβληθεί από περισσότερους από έναν 
συνιδιοκτήτες.
Η αποστολή των μηνυμάτων προς τους παραπάνω φορολο-
γούμενους αρχίζει τη Δευτέρα, 26/10/2020.
Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί εκπτώσεις από δηλώσεις 
Covid, συνολικού ύψους σχεδόν 34.000.000 ευρώ, σε περί-
που 200.000 φορολογουμένους.

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΜΕ ΤΑ 331 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ φΤΩΧΕΙΑΣ
400.000 οι ωφελούμενοι κάθε μήνα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ COVID ΜΕΣΩ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ
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Η Κοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών 
Επιδόσεων, η οποία συγκεντρώνει ευρωπαϊκούς πόρους για 
την αγορά και εγκατάσταση υπερυπολογιστών και τεχνολογιών 
παγκόσμιας κλάσης, συνυπέγραψε χθες σύμβαση ύψους 144,5 
εκατ. ευρώ για την αγορά του υπερυπολογιστή LUMI.  
Η Ευρώπη πρωτοστατεί στις επενδύσεις σε υπερυπολογιστικές 
υποδομές επόμενης γενιάς που θα είναι προσβάσιμες σε όλους 
τους ερευνητές, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης 
και θα επιτρέψουν την υλοποίηση εκατοντάδων νέων εφαρ-
μογών στην τεχνητή νοημοσύνη, την εξατομικευμένη ιατρική, 
τον σχεδιασμό φαρμάκων και υλικών, τη γονιδιωματική, τις 
μετεωρολογικές προβλέψεις, την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής κ.α.  
Οι θετικές επιπτώσεις των υπερυπολογιστών στην κοινωνία εί-
ναι ήδη ορατές σε διάφορους τομείς, π.χ. στην καταπολέμηση 
σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος, ο κορωνοϊός και άλλες 
ιογενείς λοιμώξεις, στη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, την υποβοήθηση του αστι-
κού και αγροτικού σχεδιασμού, τη διαχείριση των αποβλήτων 

και των υδάτων και τον έλεγχο της υποβάθμισης του περιβάλ-
λοντος. Για παράδειγμα, χάρη στην χρηματοδοτούμενη από την 
ΕΕ κοινοπραξία Exscalate4CoV, υπερυπολογιστές βοηθούν τους 
επιστήμονες να βρουν αποτελεσματική θεραπεία για νοσούντες 
από COVID-19. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία της 
ΕΕ «Προορισμός: Γη» που έχει στόχο την ανάπτυξη ενός υψη-
λής ακριβείας ψηφιακού μοντέλου της Γης, το οποίο μπορεί να 
βελτιώσει τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τη διαχείριση των 
υδάτων και την περιβαλλοντική μοντελοποίηση.  
Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την 
Ψηφιακή Εποχή, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε σχετικά: 
«Η υπερυπολογιστική εξασφαλίζει καινοτόμες λύσεις για τα 
προβλήματα της καθημερινής μας ζωής. Με την αγορά του 
υπερυπολογιστή LUMI στη Φινλανδία, ανοίγουμε το δρόμο για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων, την ενίσχυ-
ση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και την προαγωγή 
της επιστήμης. Όλα αυτά είναι σημαντικά για το ψηφιακό μας 
μέλλον».  
Ο υπερυπολογιστής LUMI θα βρίσκεται στη Φινλανδία και θα 

τον διαχειρίζεται η κοινοπραξία LUMI, στην οποία συμμετέχουν 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο υπερυπολογιστής LUMI αποτελεί 
την τελευταία προσθήκη στην οικογένεια υπερυπολογιστών της 
Κοινής Επιχείρησης για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών 
Επιδόσεων.  
Είχε προηγηθεί, στις 15 Οκτωβρίου η ανακοίνωση ότι ο υπερυ-
πολογιστής LEONARDO θα εγκατασταθεί στην Ιταλία, ενώ από 
τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκαν άλλοι τρεις υπερυπολογιστές 
για την Τσεχία, το Λουξεμβούργο και τη Σλοβενία. Ως το τέλος 
του 2020, η Κοινή Επιχείρηση σχεδιάζει να αποκτήσει και άλ-
λους υπερυπολογιστές στην Βουλγαρία, την Ισπανία και την 
Πορτογαλία.  
Στο πλαίσιο του θεματολογίου της ψηφιακής δεκαετίας για την 
ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης, μέχρι στιγμής 
έχει επενδύσει σχεδόν 327 εκατ. ευρώ σε υπερυπολογιστικά συ-
στήματα. Η πρόταση που κατέθεσε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο 
θα επιτρέψει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 8 δισ. ευρώ στην 
επόμενη γενιά υπερυπολογιστών. 

Μετά την ψήφιση από την Βουλή του νομοσχεδίου του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε χθες  και με το οποίο προ-
βλέπεται να ενοποιηθούν η εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήμα-
τος και η εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, οι επικεφαλής 
των δύο αυτών εισαγγελιών, Χρήστος Μπαρδάκης και Ελένη 
Τουλουπάκη, παύονται αυτοδικαίως από τις θέσεις τους, ανα-
φέρει το ΑΠΕ. 
 Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η νέα υπηρεσία που θα συσταθεί 
στην εισαγγελία Εφετών και θα αποτελεί αυτοτελές τμήμα Οικο-

νομικού Εγκλήματος, θα επανδρωθεί από τακτικούς εισαγγελείς 
και αντεισαγγελείς Εφετών και από επίκουρους εισαγγελείς και 
αντεισαγγελείς Πρωτοδικών (συνολικά 6), ενώ θα προΐσταται ο 
αρχαιότερος εισαγγελέας Εφετών.
Η επιλογή των εισαγγελικών λειτουργών θα γίνεται από το 
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης (‘Αρειος Πάγος) το οποίο θα επιλέγει τους εισαγγελικούς 
λειτουργούς που θα επανδρώσουν τη νέα υπηρεσία και η θη-
τεία τους θα είναι τριετής. Παράλληλα, η θητεία των υπηρετού-

ντων σήμερα στις επίμαχες εισαγγελίες (τακτικοί και επίκουροι), 
καθώς και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει 
σήμερα τις δύο αυτές εισαγγελίες, λήγει αυτοδικαίως με την το-
ποθέτηση των νέων εισαγγελικών λειτουργών. 
Όμως, μέχρι την λήψη της θητείας τους οι ήδη υπηρετούντες 
σήμερα στις δύο υπό κατάργηση Εισαγγελίες θα εξακολουθούν 
να ασκούν τα καθήκοντά τους.

Η Marfin Investment Group ΑΕ Συμμετοχών (MIG) ανακοίνω-
σε σήμερα, ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των 
εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την εξαγορά της συμμετοχής 
της στην εταιρία SingularLogic, με χρηματοοικονομική σύμ-

βουλο τη EUROXX Χρηματιστηριακή, αποφάσισε τη διακοπή 
των συζητήσεων με την εταιρία Nexum Holdings Limited 
(Skybox). 
Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι 

η εταιρία θα προχωρήσει πλέον σε συζητήσεις με το επενδυ-
τικό σχήμα Epsilon Net ΑΕ και Space Hellas ΑΕ με αντικείμενο 
την κατάρτιση σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών 
SingularLogic. 

Με το χρυσό και το ασημένιο βραβείο διακρίθηκε η 
SUNLIGHT, μέλος του Ομίλου Olympia, στα φετινά 
Environmental Awards. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση που δημοσιεύει το ΑΠΕ, η SUNLIGHT κατέκτησε 
το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Κυκλική Οικονομία», 
ξεχωρίζοντας για το επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οι-
κονομίας που εφαρμόζει στην πράξη μέσω του πιο προηγ-
μένου τεχνολογικά ανακυκλωτηρίου πανευρωπαϊκά, που 
διατηρεί στην Κομοτηνή, το οποίο καλύπτει περισσότερο 

από 60% των συνολικών αναγκών μολύβδου της εταιρίας 
για την παραγωγή νέων μπαταριών. 
Επίσης, η εταιρεία διακρίθηκε με το ασημένιο βραβείο στην 
κατηγορία «Τεχνολογίες ελέγχου εκπομπών», για τη χρήση 
των πλέον καινοτόμων τεχνολογιών για τον έλεγχο των εκ-
πομπών, οι οποίες με βάση τις αυστηρότερες πιστοποιημέ-
νες προδιαγραφές παγκοσμίως, δίνουν τη δυνατότητα στην 
εταιρεία να σημειώνει κορυφαίες περιβαλλοντικές επιδόσεις 
μηδενικής ρύπανσης και ελαχιστοποίησης των παραγόμε-

νων αποβλήτων. 
Στη ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η διπλή διάκριση της 
SUNLIGHT στην ενότητα «Resource Sustainability» των 
φετινών Environmental Awards επιβεβαιώνει τη δέσμευ-
ση της εταιρίας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την 
προσπάθειά της για την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην 
ανάπτυξή της, την περιβαλλοντική διαχείριση και την κοι-
νωνική πρόοδο.

Η ΕΕ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΑΛΛΑ 144,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑφΘΟΡΑΣ 
Προβλέπει νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ MIG ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ SINGULARLOGIC

SUNLIGHT: ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ENVIRONMENTAL AWARDS 2020
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην εναρκτήρια έκ-
δοση κοινωνικού ομολόγου στο πλαίσιο του μέσου EU 
SURE, ύψους 17 δισ. Ευρώ, για να συμβάλει στη διατή-
ρηση των ατόμων στις θέσεις εργασίας τους. Η έκδοση 
αφορούσε δύο ομόλογα, ένα ποσού 10 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ ληξιπρόθεσμο τον Οκτώβριο του 2030 και 
ένα ποσού 7 δισεκατομμυρίων ευρώ ληξιπρόθεσμο το 
2040. Το ενδιαφέρον των επενδυτών για αυτά τα μέσα 
υψηλής διαβάθμισης ήταν πολύ έντονο και η έκδοση 
υπερκαλύφθηκε πάνω από 13 φορές, με αποτέλεσμα 
ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης και για τα δύο ομόλογα.
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, δήλωσε τα εξής: «Για πρώτη φορά 
στην ιστορία, η Επιτροπή εκδίδει κοινωνικά ομόλογα 
στην αγορά, με σκοπό την άντληση χρημάτων που 
θα συμβάλουν στη διατήρηση των θέσεων εργασίας. 
Αυτό το πρωτοφανές βήμα συνάδει με τις έκτακτες 
συνθήκες που βιώνουμε. Δεν φειδόμαστε προσπαθει-
ών προκειμένου να διασφαλίσουμε τα μέσα διαβίωσης 
στην Ευρώπη. Χαίρομαι γιατί χώρες που επλήγησαν 
σφοδρά από την κρίση θα λάβουν γρήγορα στήριξη 
στο πλαίσιο του SURE.»
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Γιοχάνες Χαν, αρμόδιος 
για τον προϋπολογισμό και τη διοίκηση, δήλωσε: «Με 
την έκδοση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα 
πρώτο βήμα για την είσοδο στην πρώτη κατηγορία 
στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές χρεωστικών τίτλων. 
Το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών και οι ευνοϊκές 
συνθήκες υπό τις οποίες τοποθετήθηκε το ομόλογο 
στην αγορά αποτελούν περαιτέρω απόδειξη του μεγά-
λου ενδιαφέροντος για ομόλογα της ΕΕ. Ο χαρακτήρας 
της έκδοσης «κοινωνικού ομολόγου» συνέβαλε στην 
προσέλκυση επενδυτών που επιθυμούν να βοηθήσουν 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν την απασχόληση 
μέσα σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς.»
Και τα δύο ομόλογα εκδόθηκαν με ελκυστικούς όρους, 
γεγονός που αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο ενδια-
φέροντος. Το 10ετές ομόλογο τιμολογήθηκε σε 3 μο-
νάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps. Το 20ετές ομό-
λογο τιμολογήθηκε σε 14 μονάδες βάσης πάνω από τα 
mid-swaps.. Οι τελικές νέες προσαυξήσεις της έκδοσης 
εκτιμήθηκαν σε 1 μονάδες βάσης και 2 μονάδες βάσης 

για τα τμήματα των 10 και των 20 ετών αντίστοιχα, 
ενώ και οι δύο τιμές είναι εξαιρετικά περιορισμένες 
δεδομένου του ύψους των εκδόσεων.
Αντιπροσωπεύουν ελκυστικούς όρους τιμολόγησης 
για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έκδοση ομολόγων 
της Επιτροπής και αποτελούν μια ευοίωνη αρχή για το 
πρόγραμμα SURE. Οι όροι υπό τους οποίους η Επιτρο-
πή δανείζεται μετακυλίονται απευθείας στα κράτη μέλη 
που λαμβάνουν τα δάνεια. (βλ. εδώ για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολόγηση της πράξης).
Οι τράπεζες που στήριξαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
την εν λόγω πράξη («Συνδιαχειριστές έκδοσης-Joint 
bookrunners») ήταν οι Barclays (IRL), BNP Paribas, 
Deutsche Bank, Nomura και UniCredit.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διοχετευτούν στα 
δικαιούχα κράτη μέλη με τη μορφή δανείων, που θα τα 
βοηθήσουν να καλύψουν τις δαπάνες οι οποίες συνδέ-
ονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών προγραμ-
μάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοιων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ανακοίνωσε νωρίτερα 
αυτόν τον μήνα ότι όλα τα ομόλογα EU SURE τα οποία 
επρόκειτο να εκδώσει, ανώτατου ύψους 100 δισεκατ. 
ευρώ, θα είχαν τη μορφή κοινωνικών ομολόγων και 
ενέκρινε ένα ανεξάρτητα αξιολογούμενο πλαίσιο για τα 
κοινωνικά ομόλογα.
Πλαίσιο του SURE
Μέχρι στιγμής, 17 κράτη μέλη θα λάβουν χρηματο-
δοτική στήριξη στο πλαίσιο του μέσου SURE για την 
προστασία των θέσεων απασχόλησης και τη διατήρη-
ση των ατόμων στην εργασία τους. Η χρηματοδοτική 
στήριξη θα παρέχεται στα κράτη μέλη από την ΕΕ με τη 
μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους.
Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να κα-
λύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρη-
ματοδότηση εθνικών συστημάτων απασχόλησης μει-
ωμένου ωραρίου και άλλων παρόμοιων μέτρων που 
έχουν θεσπίσει λόγω της πανδημίας, ιδίως για τους 
αυτοαπασχολουμένους. Το SURE θα μπορούσε επίσης 
να χρηματοδοτήσει και ορισμένα υγειονομικά μέτρα, 
ιδίως στον χώρο εργασίας, με σκοπό να διασφαλιστεί 
η ασφαλής επιστροφή στην κανονική οικονομική δρα-

στηριότητα.
Τα κράτη μέλη μπορούν ακόμα να υποβάλουν επίση-
μες αιτήσεις στήριξης μέσω του SURE, το οποίο διαθέ-
τει συνολική ικανότητα παρέμβασης ανώτατου ύψους 
100 δισ. ευρώ με σκοπό να συμβάλει στην προστασία 
των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που πλήτ-
τονται από την πανδημία. Η Επιτροπή έχει ήδη προ-
τείνει χρηματοδοτική στήριξη μέσω του SURE σε 17 
κράτη μέλη, ύψους 87,8 δισ. ευρώ.
Ιστορικό του δανεισμού της ΕΕ
• Η ΕΕ ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 και 
έχει συντελεστή στάθμισης κινδύνου 0 % ως εκδότρια 
(Βασιλεία ΙΙΙ). Οι δανειοληπτικές πράξεις της ΕΕ είναι 
άμεσες και άνευ όρων υποχρεώσεις της ΕΕ, τις οποίες 
εγγυώνται τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω του προϋπολο-
γισμού της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτεί-
ται από τη Συνθήκη ΕΕ να δανείζεται από τις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η ΕΕ δανείζεται αποκλειστικά σε ευρώ για τη χορή-
γηση δανείων σε ευρώ σε κρατικούς δανειολήπτες. Η 
ΕΕ εφαρμόζει επί του παρόντος τέσσερα δανειοδοτικά 
προγράμματα: Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματο-
οικονομικής Σταθεροποίησης («ΕΜΧΣ»), τον μηχανι-
σμό για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών (ΣΙΠ), τη 
μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ) και 
τη στήριξη για τον μετριασμό του κινδύνου ανεργίας 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE), που εγκρίθη-
κε πρόσφατα από το Συμβούλιο στις 19 Μαΐου 2020.
• Τα ομόλογα που εκδίδει η ΕΕ στο πλαίσιο του SURE θα 
λάβουν σήμανση κοινωνικών ομολόγων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση:
• Πριν από τη πράξη, η ΕΕ απέστειλε στις 9 Οκτωβρίου 
2020 αίτημα υποβολής προτάσεων (RfP) σε 20 τράπε-
ζες, ενημερώνοντάς τες για την πρόθεσή της να αντλή-
σει σημαντικά ποσά στην αγορά.
• Η επίσημη εντολή για διττή έκδοση ανακοινώθηκε 
τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 13: 25 (ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης).
• Τα βιβλία άνοιξαν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 το 
πρωί, στις 08: 55 ώρα Κεντρικής Ευρώπης και έκλεισαν 
στις 10: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ EU SURE
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Στο επίκαιρο ζήτημα της επένδυσης του καζίνου στο Ελ-
ληνικό αναφέρθηκε ο Μάριο Κοντομέρκος, διευθύνων 
σύμβουλος της Mohegan Entertainment, κατά την ομιλία 
του στο συνέδριο της Prodexpo, τονίζοντας –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ότι το σχέδιο του «Inspire Athens» έχει δημι-
ουργηθεί για να αποφέρει κέρδη, όχι μόνο στην Mohegan 
Εntertainment που θα το διαχειρίζεται, αλλά και στην Ελ-
λάδα, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Η 
επένδυση, επισήμανε, οδηγεί σε 7000 θέσεις εργασίας και 
συνεργασία με πολλές ελληνικές εταιρίες, όπως τράπεζες, 
κατασκευαστικές και νομικές επιχειρήσεις, πολύ πριν καν 
αρχίσει το έργο, ενώ σε βάθος χρόνου και μετά το άνοιγμα 
του έργου θα σημαίνει 10% αύξηση στον διεθνή τουρισμό 
στην Αττική και ακολούθως εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 
την Ελλάδα και τους πολίτες της.  
Όπως είπε ο κ. Κοντομέρκος, το εν λόγω σχέδιο μπορεί να 
γίνει η σπίθα για να τονωθεί η ανάπτυξη της Αθηναϊκής 
Ριβιέρας και αν τελικά αποδειχθεί επιτυχημένο, θα ακολου-

θηθεί και από άλλες σημαντικές επενδύσεις στην περιοχή. 
Σε σχέση με την προσφορά των 150 εκατ. ευρώ από πλευ-
ράς της κοινοπραξίας Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο κ. Κοντο-
μέρκος επισήμανε ότι ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνης στην 
Ελλάδα, προσθέτοντας ότι εντυπωσιάστηκε από την διαφά-
νεια που υπήρξε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ 
έκανε ιδιαίτερη μνεία για τον χειρισμό της πανδημίας από 
την ελληνική Πολιτεία.  
Αναφορικά με τις θέσεις εργασίας και την περαιτέρω εξέλιξη 
των εργαζομένων, ο διευθύνων σύμβουλος της Mohegan 
μίλησε για την ύπαρξη προγραμμάτων ανάπτυξης και συ-
νεχούς εκπαίδευσης των υπαλλήλων στο συγκρότημα, ενώ 
μίλησε για την τάση της Mohegan να προωθεί τους δικούς 
της εργαζομένους, που ξεκίνησαν από χαμηλά, σε θέσεις ευ-
θύνης μέσα στα επενδυτικά της σχέδια ανά τον κόσμο.  
Αναφορικά με το σχέδιο του Inspire Athens, τόνισε ότι 
προσπάθησαν να τιμήσουν μέσα από αυτό την ιστορία της 
Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η αρχιτεκτονική της χώρας μας 

είναι η πρώτη σελίδα σε κάθε βιβλίο αρχιτεκτονικής παγκο-
σμίως.  
Παράλληλα, μίλησε για την ιδιαίτερη έμφαση που θα δοθεί 
στο πράσινο αποτύπωμα του συγκροτήματος, το οποίο 
θα είναι ένας προορισμός που θα μπορεί να ψυχαγωγεί 
διαφορετικούς ανθρώπους κάθε μέρα του χρόνου, στα 
εστιατόρια, στα συνέδρια, στο πολυτελές ξενοδοχείο και στις 
συναυλίες που θα πραγματοποιούνται συνεχώς - ένας ουσι-
αστικά 24/7 προορισμός, που παρόμοιός του δεν υπάρχει 
ακόμα στην Ευρώπη, συνδυάζοντας τον καλό καιρό της 
χώρας μας, τον ήλιο, τη θάλασσα, τον πολιτισμό της, αλλά 
και την ελληνική γαστρονομία. 
Τέλος, ο CEO της Mohegan εξέφρασε εκ νέου την ετοιμότητα 
της εταιρίας για το έργο: «Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσου-
με όσο πιο γρήγορα γίνεται, ακόμα και την ίδια ημέρα που 
θα μας δοθούν οι άδειες για να ξεκινήσουμε τις εργασίες και 
από εκείνη τη στιγμή θα είμαστε έτοιμοι μέσα σε 36 μήνες».

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) 
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο δήμαρχος Αθηναί-
ων Κώστας Μπακογιάννης υπέγραψαν, χθες, πρωτόκολλο 
συναντίληψης και συνεργασίας για την εναλλακτική δια-
χείριση συσκευασιών και βιοαποβλήτων στο στρατόπεδο 
«Παπάγου».
Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία του αρχηγού 
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχου 
Γεώργιου Μπλιούμη, του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση και 
του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντι-
ναυάρχου Στυλιανού Πετράκη.
 Με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, θα επιτευχθεί, μεταξύ 
άλλων, η υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την διαλο-
γή των αποβλήτων στην πηγή, μέσω της οποίας εξασφαλί-
ζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας. 
Παράλληλα, θα υπάρξει αποφασιστική συμβολή στη μεί-
ωση της ποσότητας των αποβλήτων που καταλήγουν σε 
χώρους υγειονομικής ταφής, στην εισαγωγή νέων τρόπων 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις ευ-

ρωπαϊκές οδηγίες και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης και του επιπέδου ευαισθητοποίησης του προ-
σωπικού. 
Ενδεικτικά και στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου, πενήντα 
δύο μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι κάδοι απορριμμάτων, (19 
μπλε για ανακύκλωση και 33 καφέ για βιοαπόβλητα) θα 
τοποθετηθούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του 
στρατοπέδου. 
Αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνικά μέσα που διαθέ-
τουν, εργαζόμενοι της διεύθυνσης καθαριότητας και ανα-
κύκλωσης του δήμου Αθηναίων θα συλλέγουν κάθε μέρα 
τα απορρίμματα και εν συνεχεία θα καθαρίζουν σχολαστικά 
με νερό και απολυμαντικά όλους τους κάδους.
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι «στην 
προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, το τελι-
κό αποτέλεσμα πάντοτε μεγιστοποιείται όταν υπάρχουν συ-
νεργασίες και κοινές δράσεις», καθώς και ότι «με γνώμονα 
το ευρύτερο καλό του κοινωνικού συνόλου, υπογράφουμε 
σήμερα με τον Δήμο Αθηναίων το Πρωτόκολλο Συναντίλη-
ψης και Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Συ-
σκευασιών και Βιοαποβλήτων στο Στρατόπεδο «Παπάγου», 

στέλνοντας παράλληλα ισχυρό το μήνυμα της συνεργασίας 
δύο βασικών θεσμών της Πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμε-
ων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μάλιστα με τον μεγα-
λύτερο Δήμο της Χώρας, τον Δήμο Αθηναίων».
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων επεσήμανε 
«τη σημασία της ημέρας για τον δήμο Αθηναίων για δύο 
λόγους. Ο πρώτος, ο οποίος ειδικά σε αυτή τη συγκυρία έχει 
και μια σημαντική συμβολική υπεραξία, είναι ότι οι Ένοπλες 
Δυνάμεις και η αυτοδιοίκηση, συνεργάζονται. Κι εμείς ως 
αυτοδιοίκηση έχουμε την ευκαιρία να ανταποδώσουμε 
έστω και λίγο, όλα αυτά που μας προσφέρετε καθημερινά. 
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι κάνουμε μαζί, ένα σημαντικό και 
ποιοτικό βήμα, στην κατεύθυνση της προστασίας του περι-
βάλλοντος. Και ανοίγουμε μαζί ένα νέο δρόμο, που θέλουμε 
να οδηγήσει στο να γίνει επιτέλους συνείδηση στην κοινω-
νία, η ανάγκη για μια άλλη, διαφορετική ποιότητα ζωής».
 Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου, ακολούθησε τελε-
τή στην οποία ο δήμαρχος Αθηναίων βράβευσε τον αντι-
πλοίαρχο Παναγιώτη Τριπόντικα και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ τον 
διοικητή της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών (ΠΑΥ) 
ταξίαρχο Γεώργιο Δρόσο.

ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΣΕ 36 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ
Ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Mohegan, Μάριο Κοντομέρκος

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Μεταξύ ΓΕΕΘΑ και δήμου Αθηναίων
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Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επανέκδοση του 15ετούς 
ομολόγου, καθώς το ελληνικό Δημόσιο άντλησε από τους 
επενδυτές 2 δισ. ευρω με μειωμένο επιτόκιο 1,17% σε σχέ-
ση με εκείνο που είχε επιτευχθεί το Φεβρουάριο (1,9%), 
αναφέρει το ΑΠΕ. 
Στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, το οποίο άνοιξε 
νωρίς το πρωί καταγράφηκε έντονο ενδιαφέρον, καθώς 
οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 16 δισ. ευρώ. 
Με αφορμή την επανέκδοση ο υπουργός Οικονομικών Χρ. 
Σταϊκούρας υπογράμμισε: 
«Η υψηλή ζήτηση και η εξαιρετική ποιότητα της σημερινής 
έκδοσης, καταδεικνύουν και επιβεβαιώνουν την εμπιστο-
σύνη των διεθνών αγορών στη διαχείριση και τις προο-
πτικές της ελληνικής οικονομίας. Συγχαίρω, για ακόμη μία 
φορά τον ΟΔΔΗΧ, για τη μεθοδική και αποτελεσματική 
δουλειά του.
Η κυβέρνηση, με το οικονομικό επιτελείο της, αυξάνει τα 
ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, σε συνθήκες υψηλής αβε-
βαιότητας, λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης 
και των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή μας.
Λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα για τη βήμα-βήμα βελ-

τίωση της ισχύος της Πατρίδας μας. Έχουμε πλήρη συ-
νείδηση ότι οι δυσκολίες είναι πολλές και οι προκλήσεις 
μεγάλες. Είναι στο χέρι μας να τις υπερβούμε. Και θα τις 
ξεπεράσουμε, με πίστη στις δυνάμεις μας, με σχέδιο, με 
ρεαλισμό και σκληρή δουλειά». 
Η χώρα έχει ήδη αξιοποιήσει τις αγορές χρέους άλλες 
τέσσερις φορές φέτος, αντλώντας συνολικά 10 δισεκα-
τομμύρια ευρώ: μέσω της έκδοσης 2,5, δις ευρω μεσω 
15ετων ομολόγων το Φεβρουάριο με επιτόκιο 1,91%, 2 
δισεκατομμύρια ευρώ μέσω 7ετων ομολόγων με επιτόκιο 
2% τον Απρίλιο, 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω 10ετων 
ομολόγων με επιτόκιο 1,57% τον Ιούνιο και 2,5 δισε-
κατομμύρια ευρώ μέσω 10ετων ομολόγων με επιτόκιο 
1,22% τον Σεπτέμβριο.
Μετά την επιτυχημένη επανέκδοση του 15ετους ομολόγου 
και την παράλληλη αύξηση του αποθέματος των εντόκων 
γραμματίων (σε 13 δισ. Ευρώ έναντι 10 δις ευρώ το Μάρ-
τιο) και τις εισροές κεφαλαίων της ΕΕ (0,7 δισ. Ευρώ από 
SMP / ANFA) εκτιμάται ότι καλύπτεται πλήρως το δημοσι-
ονομικό κόστος των μέτρων ανακούφισης Covid-19 που 
έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Σημειώνεται ότι τα ταμειακά 

διαθέσιμα του Δημοσίου ανέρχονται σήμερα σε περίπου 
38 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, από το συνολικό ποσό, 
τα 15,7 δισ. ευρώ τα οποία προέρχονται κυρίως από προ-
ηγούμενες εκταμιεύσεις του ESM, αποτελούν το λεγόμενο 
σκληρό μαξιλάρι των αποθεματικών, και η εκταμίευση μέ-
ρους αυτών προϋποθέτει την έγκριση των επίσημων-πι-
στωτών της χώρας. 
Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της 
Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 324 εκατ. 
ευρώ εκ των οποίων τα 48 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε 
εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ανα-
φοράς διαμορφώθηκε στο 0,91% από 0,82% χθες έναντι 
-0,597% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το 
περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,507% από 1,43% . 
Στην αγορά συναλλάγματος ανοδικά κινείται το ευρώ 
έναντι του δολαρίου καθώς νωρίς το απόγευμα η ισοτιμία 
ευρω/δολ κυμαίνονταν στο 1,1876 δολ από 1,182 δολ 
που άνοιξε η αγορά. 
Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρω/δολαρίου που 
ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώ-
θηκε στα 1,1852 δολ. 

Η Νορβηγία και η Βρετανία κατέληξαν σε μια προσωρινή 
συμφωνία ελευθέρου εμπορίου για να αντισταθμίσουν τις 
συνέπειες του Brexit μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, ανα-
κοίνωσε χθες –σύμφωνα με το ΑΠΕ-  ο Νορβηγός υπουρ-
γός Εμπορίου.
Το Λονδίνο έχει αρνηθεί πάντως να συνάψει κάποια προ-
σωρινή συμφωνία αυτού του είδους με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
Η Νορβηγία δεν είναι μέλος της ΕΕ, ωστόσο ανήκει στον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και η Βρετανία είναι ένας 
από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της.

Η Βρετανία φιλοδοξεί να υπογράψει πριν από τα τέλη του 
έτους νέες εμπορικές συμφωνίες με τις ΕΕ, μολονότι οι δι-
απραγματεύσεις έχουν βαλτώσει, αλλά και με τους άλλους 
εταίρους της, κυρίως με τις ΗΠΑ. Σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί συμφωνία με τις Βρυξέλλες, θα ισχύσουν οι 
κανόνες που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, 
οι οποίοι προβλέπουν υψηλούς τελωνειακούς δασμούς.
Η Νορβηγία διευκρίνισε ότι η προσωρινή συμφωνία 
«βασίζεται στη συμφωνία που διαπραγματεύτηκαν» οι 
δύο χώρες τον Απρίλιο του 2019 για την περίπτωση ενός 
«σκληρού» Brexit. «Είναι σημαντικό ο επιχειρηματικός 

κόσμος να γνωρίζει ότι πρόκειται για μια περιορισμένη 
συμφωνία, όσον αφορά τη διάρκεια και το εύρος της», 
υπογράμμισε το Όσλο.
Αυτή η προσωρινή λύση κρίθηκε αναγκαία επειδή, όπως 
θεωρεί η Νορβηγία, δεν είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί μια 
νέα, πλήρης εμπορική συμφωνία μέχρι την 1η Ιανουαρί-
ου. Στα τέλη Σεπτεμβρίου οι δύο χώρες είχαν καταλήξει 
και σε μια άλλη συμφωνία που αφορά τα δικαιώματα αλι-
είας, ένα από τα κυριότερα σημεία διαφωνίας μεταξύ ΕΕ 
και Βρετανίας στις δικές τους διαπραγματεύσεις.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 15ΕΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
Χρ. Σταικούρας: Επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη των αγορών

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜφΩΝΙΑ» ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Την επιστολή της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλά-
δας, με την οποία τίθενται εκ νέου υπόψη των συναρμόδιων 
υπουργείων οι παρατηρήσεις και θέσεις για το προωθούμενο 
πτωχευτικό νομοσχέδιο, δίνει στη δημοσιότητα η Γενική Συνο-
μοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), αναφέρει το ΑΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, η Συνομοσπονδία τονίζει: «Οι διατάξεις του 
συγκεκριμένου σχεδίου νόμου δημιουργούν εξαιρετικά δυσμε-
νές τοπίο για τους εργαζόμενους, τους υπερχρεωμένους οφει-
λέτες, τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες 
και αυτοαπασχολούμενους, προς όφελος για άλλη μια φορά 

των τραπεζών και των επενδυτικών funds, εις βάρος ακόμα και 
του Δημοσίου. Οι παρατηρήσεις μας αποδεικνύουν την ανάγκη 
να υπάρξει μία πραγματική διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
φορείς, πριν από την ψήφιση ενός νομοσχεδίου, που περιλαμ-
βάνει τόσο σαρωτικές αλλαγές».
Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, «το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει 
να τύχει εκ νέου επεξεργασίας, μέσω διαδικασίας ενισχυμένης 
κοινωνικής διαβούλευσης σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή 
με διευρυμένη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων που εκ-
προσωπούν τους εργαζόμενους, τους δανειολήπτες, τις μικρές 

επιχειρήσεις και το νομικό κόσμο, προκειμένου να καταλήξει 
σε ένα κοινωνικά δικαιότερο σχέδιο νόμου, που θα παρέχει 
ουσιαστική προστασία στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σε 
διαφορετική περίπτωση, πρέπει τουλάχιστον να τροποποιηθεί 
σημαντικά το περιεχόμενο του παρόντος σχεδίου, πριν από την 
ψήφισή του, θέση που θα είχαμε θέσει, εάν είχαμε προσκληθεί 
στην κοινοβουλευτική διαδικασία ακρόασης φορέων» επιση-
μαίνει η Συνομοσπονδία.

ΓΣΕΕ: «ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΜΕΝΕΣ 
ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ»





To Tεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.) συμμετέχει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 
ECOSLIGHT (Environmentally Conscious Smart Lighting), το οποίο  συγχρηματοδοτείται από το ERASMUS+. 
Το αντικείμενο του προγράμματος είναι ο προσδιορισμός των απαιτούμενων ικανοτήτων και επαγγελματικών 
προφίλ, τα οποία σχετίζονται με έξυπνα, ενεργειακά αποδοτικά και βιώσιμα περιβάλλοντα φωτισμού, για υποδομές, 
πόλεις, κτίρια και βιομηχανίες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη 
συνδρομή 12 φορέων από 5 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία) ενώ από τη χώρα μας συμμετέχει, 
επιπλέον, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) σε ρόλο συντονιστή και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).  

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος διεξάγεται σχετική έρευνα με σκοπό τη συλλογή και ανάλυση πρόσθετων 
δεδομένων για τον προσδιορισμό των αναγκών σε σχέση με τις ικανότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι επαγγελματίες 
που δραστηριοποιούνται ήδη, ή που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν, στον χώρο αυτό. Οι ανάγκες αυτές θα 
αντιμετωπιστούν υπό το πρίσμα του ECOSLIGHT, μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών παρεμβάσεων (επιπέδου EQF 5) 
με βάση την προσέγγιση μαθησιακών αποτελεσμάτων και των αρχών της μάθησης ενηλίκων. Οι εκπαιδευόμενοι 
θα αναπτύξουν δεξιότητες που συνδυάζουν τον σχεδιασμό του φωτισμού και τις έξυπνες τεχνολογίες με σεβασμό 
σε οικολογικά και ανθρωποκεντρικά θέματα που σχετίζονται με τα συστήματα φωτισμού στον διασυνδεδεμένο 
κόσμο. Επιπρόσθετες δεξιότητες στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και της ζωής 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης  (VET curricula) που παρέχονται μέσω του ECOS-
LIGHT, ώστε να καταρτίζονται δομημένες και πλήρεις παρεμβάσεις επαγγελματικής ανάπτυξης.

Παρακαλούμε, μη διστάσετε να συμμετέχετε στην έρευνα και να μας δώσετε τις απαραίτητες 
πληροφορίες και σχόλια, απαντώντας on-line στο παρακάτω ερωτηματολόγιο :

https://enquetes.univ-tlse3.fr/index.php/353231?lang=en

https://www.ecoslight.eu/

https://enquetes.univ-tlse3.fr/index.php/353231?lang=en


 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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«ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΙ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΝφΙΑ

 H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-5                                                        22/10/2020

Χωρίς έκπτωση φόρου έμειναν περίπου 200.000 ιδι-
οκτήτες ακινήτων, οι οποίοι κατά τους μήνες Μάρ-
τιο-Αύγουστο 2020 υποχρεώθηκαν να εισπράξουν 
μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια που είχαν συμφωνή-
σει με τους μισθωτές τους. Ο λόγος είναι ότι κατά την 
ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων μίσθωσης 
και των δηλώσεων εισοδηματικής απώλειας λόγω 
αναγκαστικής μείωσης μισθωμάτων (των δηλώσεων 
Covid), τις οποίες υπέβαλαν στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων, μέσω του συστήματος TAXISnet, 
υπέπεσαν σε σοβαρά λάθη ή σε παραλείψεις, εξαιτίας 
των οποίων δεν κατέστη δυνατός ο υπολογισμός των 
εκπτώσεων φόρου που δικαιούνται.
Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες δεν κατά-
φεραν να κατοχυρώσουν εκπτώσεις φόρου ίσες με το 
30% των εισοδηματικών απωλειών που υπέστησαν 
εξαιτίας των αναγκαστικών μειώσεων των εισπρακτέ-
ων ενοικίων κατά 40% την περίοδο Μαρτίου-Αυγού-
στου 2020. Έτσι, στους ιδιοκτήτες αυτούς βεβαιώθηκε 
ολόκληρος ο ΕΝΦΙΑ του 2020, χωρίς καμία μείωση 
λόγω υπολογισμού εκπτώσεων φόρου βάσει δηλώ-
σεων Covid.
Η ΑΑΔΕ εντόπισε τα λάθη και τις παραλείψεις, κατά την 
επεξεργασία των δηλώσεων των συγκεκριμένων ιδιο-
κτητών, και εξέδωσε χθες ενημερωτική ανακοίνωση. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «από την επεξερ-
γασία των δηλώσεων Covid και των δηλώσεων Πλη-
ροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσί-
ας μηνών Μαρτίου - Αυγούστου 2020, διαπιστώθηκε 
πλήθος περιπτώσεων με λάθη ή παραλείψεις, καθώς 
και περιπτώσεις για τις οποίες απαιτούνται διευκρι-
νίσεις από τους ενδιαφερομένους». Βάσει των όσων 
επισημαίνονται στην ίδια ανακοίνωση, ο αριθμός των 
φορολογούμενων ιδιοκτητών που υπέπεσαν στα λάθη 
και τις παραλείψεις ανέρχεται σε περίπου 200.000.
Οι εν λόγω ιδιοκτήτες, όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, «θα 
λάβουν οδηγίες στον λογαριασμό τους, στο TAXISnet, 
ώστε να αποκαταστήσουν τα όποια λάθη ή παραλεί-
ψεις και να επωφεληθούν της έκπτωσης φόρου».
Λάθη και παραλείψεις 
Οι περιπτώσεις λαθών και παραλείψεων, που εντόπισε 
η ΑΑΔΕ, αφορούν κυρίως τα εξής: 
- Υποβολή δήλωσης Covid, χωρίς να είναι σε ισχύ συμ-
φωνία μίσθωσης, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις 

πληροφοριακών στοιχείων
- Ασυμφωνία μηνιαίου μισθώματος και αρχικού πο-
σού δήλωσης Covid
- Μη συμπλήρωση στη Δήλωση Covid του είδους της 
μίσθωσης (π.χ. επαγγελματική).
Επίσης, όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, «θα ζητηθούν δι-
ευκρινίσεις σε περιπτώσεις ασυμφωνιών που έχουν 
εντοπιστεί σε δηλώσεις Covid που έχουν υποβληθεί 
από περισσότερους από έναν συνιδιοκτήτες». Στόχος 
είναι η έκπτωση που αναλογεί στο συνολικό μηνιαίο 
μίσθωμα να μην υπολογίζεται στο 100% για κάθε 
έναν από τους συνιδιοκτήτες, αλλά να περιορίζεται 
ώστε, για κάθε συνιδιοκτήτη, να είναι ανάλογη με το 
ποσοστό συνιδιοκτησίας του. Παράδειγμα, σε μηνιαίο 
ενοίκιο 1.000 ευρώ που μειώθηκε αναγκαστικά κατά 
40%, δηλαδή κατά 400 ευρώ, και αφορά ακίνητο 4 
συνιδιοκτητών, καθενός εκ των οποίων το ποσοστό 
συνιδιοκτησίας είναι 25%, η έκπτωση φόρου, η οποία 
ισοδυναμεί με το 30% του ποσού των 400 ευρώ, δη-
λαδή με το ποσό των 120 ευρώ, να μην ισχύσει ολό-
κληρη για κάθε έναν από τους συνιδιοκτήτες και όλοι 
μαζί να τύχουν έκπτωσης 480 ευρώ (4 X120 ευρώ), 
αλλά να μοιραστεί στον καθένα κατά το ποσοστό συνι-
διοκτησίας του δηλαδή κατά το 25% και να περιοριστεί 
στα 30 ευρώ ανά συνιδιοκτήτη (120 X 25%).
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στη δήλωση Covid, τα στοι-
χεία εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή, καθώς και 
τα στοιχεία ακινήτου, ανακτώνται από την τελευταία 
«Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακί-
νητης Περιουσίας». Περαιτέρω, ο εκμισθωτής πρέπει 
να συμπληρώνει, κατά περίπτωση, ορθά τα παρακάτω 
στοιχεία: 
α) Χρήση μίσθιου:
- Κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους 
- Κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι εργαζόμε-
νος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του 
- Κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/Μέρος Συμ-
φώνου Συμβίωσης (ΜΣΣ) του μισθωτή είναι εργαζό-
μενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του 
- Επαγγελματική στέγη 
- Κύρια κατοικία ναυτικού.
β) Το μηνιαίο μίσθωμα πριν τη μείωση
γ) Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση
δ) Τον μήνα που αφορά η μείωση
Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, 
εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
COVID», η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πλη-
ροφοριών που καταχώρησε ο χρήστης εκμισθωτής. 
Η απόδειξη αυτή αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των 
πληροφοριακών στοιχείων της «Δήλωσης Covid».

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά 
αρχική ή τροποποιητική δήλωση Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, πρέπει να 
προηγηθεί της δήλωσης Covid η υποβολή της δήλω-
σης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία της 
συμφωνίας μίσθωσης, όπως αυτά ίσχυαν πριν από τη 
μείωση του μισθώματος.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα, από 
δηλώσεις Covid, έχουν χορηγηθεί σε περίπου 200.000 
ιδιοκτήτες ακινήτων εκπτώσεις φόρου συνολικού 
ύψους σχεδόν 34 εκατ. ευρώ. Τα ποσά των εκπτώσεων 
αυτών αφαιρέθηκαν στις περισσότερες των περιπτώ-
σεων από τον ΕΝΦΙΑ του 2020 που βεβαιώθηκε τον 
Σεπτέμβριο.
- Απόφαση για μείωση εισοδημάτων
 Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή (υπ’ 
αριθμόν Α.1230/2020), καθορίζονται ο τρόπος, ο 
χρόνος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την 
υποβολή της δήλωσης Covid, στις περιπτώσεις που 
έχει επέλθει μείωση μισθώματος τουλάχιστον 30%.
Βάσει των όσων προβλέπονται στην απόφαση: 
1. Σε περίπτωση που, κατόπιν σχετικής συμφωνίας 
με τον μισθωτή, το μίσθωμα των μηνών Σεπτεμβρί-
ου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 
μειώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορονοϊού Covid-19, οι εκμισθωτές 
ακινήτων οφείλουν να υποβάλουν δήλωση περί μετα-
βολής του μισθώματος (δήλωση Covid) για τους μήνες 
Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020, κατά περίπτωση.
Η ως άνω δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, υποβάλ-
λεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η 
μείωση, με εξαίρεση τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώ-
βριο.
2. Η δήλωση Covid για τους μήνες Σεπτέμβριο και 
Οκτώβριο με μείωση του μισθώματος κατά τουλά-
χιστον 30%, πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 20ή 
Νοεμβρίου 2020
Προκειμένου να υποβληθεί η δήλωση Covid, θα πρέ-
πει μέχρι την ως άνω ημερομηνία να έχει υποβληθεί 
η αρχική ή η τροποποιητική δήλωση Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, η οποία 
θεωρείται εμπρόθεσμη.
Η αποδοχή της δήλωσης Coνid για τους μήνες Σεπτέμ-
βριο και Οκτώβριο από τους μισθωτές θα μπορεί να 
διενεργείται μέχρι και την 27η Νοεμβρίου 2020. 

Συνέχεια στη Σελ. 25
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Αύξηση 10% στο τουριστικό μέγεθος της Αθήνας σε ετή-
σια βάση προβλέπεται να επιφέρει η επένδυση του καζίνο 
στο Ελληνικό, σύμφωνα με τον κ. Μάριο Κοντομέρκο, δι-
ευθύνοντα σύμβουλο της Mohegan Entertainment. 
Ουσιαστικά, το οικονομικό όφελος μεταφράζεται σε δε-
κάδες εκατομμύρια ευρώ επιπλέον φορολογικών εσόδων 
και ασφαλιστικών εισφορών ετησίως, ενώ ιδιαιτέρως 
σημαντική κρίνεται και η δημιουργία 7.000 θέσεων ερ-
γασίας, κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του 
έργου του Inspire Athens.
Όπως δήλωσε χθες ο κ. Κοντομέρκος στο πλαίσιο του 
συνεδρίου Prodexpo 2020, η κοινοπραξία ΓΕΚ TEPNA-
Mohegan Entertamment αναμένεται να συνεργαστεί με 
όσο το δυνατόν περισσότερες ελληνικές εταιρείες για την 
ανάπτυξη του έργου (π.χ. τράπεζες, προμηθευτές και 
νομικές επιχειρήσεις). Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ακριβής 
χρόνος έναρξης υλοποίησης της επένδυσης των 950 εκατ. 
ευρώ θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα προχωρή-
σουν οι διαδικασίες έκδοσης των απαιτούμενων αδειών. 
Μόλις αυτό συμβεί, η συμβατική υποχρέωση του αναδό-
χου είναι να ολοκληρώσει το έργο εντός τριών ετών. Μια 
ρεαλιστική εκτίμηση, πάντως, φέρει την πραγματοποίηση 
εγκαινίων προς το τέλος του 2024.

Συνεχίζεται η εκστρατεία για την κατά χώραν διατήρηση 
των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου της Θεσσαλο-
νίκης, από τους επτά φορείς που έχουν προσφύγει στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι φορείς χαρακτηρίζουν 
«πολιτιστικό έγκλημα» την απόφαση για την απόσπαση 
των αρχαιοτήτων από το σταθμό.
Στις 6 Νοεμβρίου εξετάζεται από το ΣτΕ η προσφυγή 
που κατέθεσε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και 
έξι ακόμη φορείς (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού, Κίνηση Πολιτών Θεσσαλονίκης κ.ά.) 
με αίτημα την ακύρωση της απόφασης του ΥΠΠΟΑ για 

Όσον αφορά τη λειτουργία του Ιnspire Athens, ο κ. Κοντο-
μέρκος τόνισε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο πράσινο 
αποτύπωμα του συγκροτήματος, το οποίο θα είναι ένας 
προορισμός που θα μπορεί να ψυχαγωγεί διαφορετικούς 
ανθρώπους κάθε ημέρα του χρόνου, στα εστιατόρια, στα 
συνέδρια, στο πολυτελές ξενοδοχείο και στις συναυλίες 
που θα γίνονται συνεχώς. Θα είναι ένας προορισμός με 
λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδο-
μάδα, που παρόμοιός του δεν υπάρχει ακόμα στην Ευ-
ρώπη, συνδυάζοντας τον καλό καιρό της χώρας μας, τον 
ήλιο, τη θάλασσα, τον πολιτισμό της, αλλά και την ελληνι-
κή γαστρονομία. Κατά τον ίδιο, η ανάπτυξη του καζίνο θα 
μπορούσε να αποτελέσει και τον κινητήριο μοχλό για τον 
πολλαπλασιασμό των επενδυτικών έργων στην Αθηναϊκή 
Ριβιέρα.
Αυτό που σημείωσαν κι άλλοι φορείς της αγοράς είναι η 
εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλά-
δου της φιλοξενίας. Για παράδειγμα, στην τοποθέτησή 
της, η Χλόη-Μαρία Λασκαρίδη, διευθύντρια Εμπορικής 
Ανάπτυξης της «Λάμψα Ελληνικά Ξενοδοχεία», εξέφρασε 
την πίστη της στη συνεχιζόμενη δυναμική της Αθήνας ως 
τουριστικού προορισμού, αν και εκτίμησε ότι η πλήρης 
ανάκαμψη δεν θα έλθει πριν από το 2023, ίσως ακόμα και 
το 2024. Με δεδομένες μάλιστα τις πιέσεις που ασκούνται 
σήμερα στις αξίες των ξενοδοχειακών ακινήτων, είναι 
πιθανό να δημιουργούνται και σημαντικές επενδυτικές 
ευκαιρίες, ειδικά για παραδοσιακούς επενδυτές, με μα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα.

την απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων 
στον Σταθμό Βενιζέλου της Θεσσαλονίκης. Στο σταθ-
μό εντοπίστηκε ένα σπουδαίο εύρημα, η λεωφόρος 
(decumanus maximus) των βυζαντινών, ένα σταυρο-
δρόμι με τετράπυλο που χρονολογείται από τον 4ο έως 
τον 9ο αιώνα μ.Χ. Οι φορείς που προσέφυγαν στο ΣτΕ 
ανέπτυξαν, χθες, τις θέσεις τους σε διαδικτυακό συνέ-
ντευξη τύπου. Ζητούν «να ξαναρχίσουν οι εργασίες 
κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου με την τεχνική λύση 
της κατά χώραν διατήρησης των αρχαιοτήτων» και 
«το βυζαντινό σταυροδρόμι να διασωθεί ως έχει και να 
ενταχθεί στο υφιστάμενο δίκτυο των κηρυγμένων βυ-
ζαντινών μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς (UNESCO) 
της πόλης».
Σύμφωνα με τον ΣΕΑ, «η σχεδιαζόμενη διάλυση των ευ-
ρημάτων σε μεγάλα κομμάτια θα γίνει υποχρεωτικά με 
την κονιορτοποίηση μεγάλων ζωνών μεταξύ των τμη-
μάτων και με την εκρίζωσή τους από τα κατακόρυφα 
στοιχεία της θεμελίωσής τους. Κατόπιν, η σχεδιαζόμενη 
ανάταξη των κομματιών -σαν παζλ- πάνω από το σταθ-
μό θα γίνει με την τεχνητή συμπλήρωση των χαμένων 
ενώσεων με μιμήσεις αρχαίων υλικών, απλωμένων 
πάνω σε πλάκα τσιμέντου αντί για το αρχαίο υπέδαφος. 
Ετσι, η καρδιά της πόλης θα επιστρέφει σαν μόσχευμα 
σε ξένο σώμα».
Καθυστερήσεις 
Μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου επιση-
μαίνει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτι-
σμού, καθώς «δεκατρείς μήνες τώρα δεν έχει εγκριθεί 
ακόμα η μελέτη απόσπασης και επανατοποθέτησης». 
Η Ελληνική Εταιρεία επικαλείται, επίσης, δημοσιεύματα 
σύμφωνα με τα οποία «η Αττικό Μετρό πλήρωσε ήδη 
το τελευταίο διάστημα αποζημιώσεις της τάξεως των 
20.000.000 ευρώ, λόγω των καθυστερήσεων». Για 
«οριστική απώλεια της αυθεντικότητας του μοναδικού 
μνημειακού συνόλου», στην περίπτωση που αποσπα-
στεί, κάνει λόγο ο ακαδημαϊκός και καθηγητής Βυζαντι-
νής Αρχαιολογίας Παναγιώτης Βοκοτόπουλος. Την ανη-
συχία του για το ίδιο θέμα εκφράζει και ο John Haldon, 
πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών.

- Ηλεκτρονική ειδοποίηση
 Η ΑΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικά μηνύματα προς 
τους 200.000 ιδιοκτήτες με τα οποία θα τους ειδοποιεί 
για τη διόρθωση των στοιχείων των δηλώσεων Covid 
και των δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μί-
σθωσης τις οποίες έχουν υποβάλει. Η αποστολή των 
μηνυμάτων θα αρχίσει από τη Δευτέρα 26/10/2020. 
Από τη στιγμή που οι δηλώσεις Covid θα επανυπο-
βληθούν χωρίς λάθη ή παραλείψεις, οι ιδιοκτήτες θα 
κατοχυρώσουν τις εκπτώσεις φόρων που δικαιούνται 
και τα ποσά των εκπτώσεων αυτών θα αφαιρεθούν 
είτε από τις επόμενες μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ του 
2020 που λήγουν τους μήνες Νοέμβριο 2020, Δεκέμ-
βριο 2020, Ιανουάριο 2021 και Φεβρουάριο 2021 είτε 
από άλλες φορολογικές οφειλές που θα ακολουθήσουν 
τον ΕΝΦΙΑ.
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