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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R
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ΤΕΥΧΟΣ 2038 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 6  
Κ. Καραμανλής: ολοκλήρωση των 10 μεγάλων αντιπλημμυρικών 
έργων μέσα από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία
Σελ 1, 7 και 8
Κ. Χατζηδάκης: Για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων 
στις λιγνιτικές περιοχές σύντομα θα γίνει κοινοποίηση ειδικών φο-
ρολογικών κινήτρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σελ 1 και 4
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ανακοινώθηκε η 2η ανοιχτή πρόσκλη-
ση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση καινοτόμων έργων
Σελ 3 
Αλεξάνδρα Σδούκου: Έργα ύψους 1,5 δισ. ευρώ «ξεκλειδώνει» το 
επόμενο δωδεκάμηνο το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
Σελ 4 
Ευρύτερη συναίνεση στο νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ επιδιώκει ο 
υπουργός Εσωτερικών ξεκινώντας κύκλο επαφών με τα κόμματα
Σελ 5 
ΥΠΕΝ: Τέσσερις δράσεις ώστε να επιστρέψουν στους πολίτες τα 
χρήματα από το τέλος πλαστικής σακούλας. Δηλώσεις Κ. Χατζηδάκη
Σελ 9 
Βουλή: Διεκόπη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια μετά την πρόταση μομ-
φής στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Σελ 10
H Ελλάδα μπορεί να καταστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία βασικός 
«παίκτης» στην αγορά χώρων ευέλικτης εργασίας
Σελ 10, 11 και 12 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Η διπλή κρίση - υγειονομική και οικονομική - έχει προ-
καλέσει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας και 
στη ζωή των εργαζομένων 
Σελ 13 
Στην εποχή των ηλεκτρονικών διοδίων εισήλθε ο μεγαλύτερος 
αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας, με το Egnatia Pass
Σελ 14 
Αυξήθηκε 500% η συγκέντρωση του SARS-CoV-2 στα λύματα της 
Θεσσαλονίκης
Σελ 15 
Έρευνα ΣΕΓΕ για την απασχόληση και επιχειρηματικότητα των γυναικών  
Σελ 16 
Οι δείκτες ποιότητας των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελλη-
νικών ερευνητικών φορέων συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους 
διεθνώς, σύμφωνα με το ΕΚΤ 
Σελ 17 
Αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας στη νεκρόπολη της Τρα-
πεζάς Αιγίου
Σελ 18 
Δυνατότητες σημαντικής ανάκαμψης το 2021 για την ελληνική 
οικονομία εκτιμά το ΙΟΒΕ
Σελ 19 και 20 
Μήνυμα Κυρ. Μητσοτάκη για την πανδημία: Μάσκες παντού, 
απαγόρευση κυκλοφορίας 00:30 με 05:00, στις «πορτοκαλί» και 
«κόκκινες» περιοχές
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:

«Εξαιρετικά σημαντική» χαρακτήρισε ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, τη σύμβαση που 
πρόκειται να υπογραφεί στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπλημ-
μυρικής θωράκισης της χώρας, για τη διευθέτηση του ρέμα-
τος Εσχατιάς και ιδίως για το τμήμα από τη συμβολή αγωγού 
Ευπυρίδων έως τη λεωφόρο Πάρνηθος, συνολικού προϋπο-
λογισμού 86.200.000 ευρώ, με τη χρηματοδότηση μέσω του 
ΕΣΠΑ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Ενημερώνοντας σχετικά τα μέλη 
της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο κ. Κα-
ραμανλής τόνισε ότι «κύριος στόχος του συγκεκριμένου έργου 
αποτελεί η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών, κυρίως, 
του Δήμου Αχαρνών, αλλά και των Δήμων Φυλής και Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού», και επεσήμανε ότι «θα διατεθεί ποσό 
ύψους 1,7 εκατ. ευρώ για έργα ανάπλασης στη περιοχή». Απα-

ντώντας σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Καραμανλής 
διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν τα χρήματα για την ολοκλήρωση, 
συνολικά, και των 10 μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων, τα 
οποία είχαν εγκριθεί από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τονίζοντας 
ότι «έχουν δοθεί χρήματα και από την ΕΙΒ, ενώ χρηματοδότηση 
μπορεί να εγκριθεί και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία». «Τα 
πέντε έργα συμβασιοποιούνται μέσα στο 2021 και δημοπρα-
τούνται και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να έχουν γίνει 
όλα μέχρι το 2023 και το πρώτο δίμηνο του 2024», ανέφερε ο κ. 
Καραμανλής και πρόσθεσε: «Υπάρχει μία πολύ μεγάλη επιθυμία 
και κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χρηματοδοτεί 
ακριβώς αυτά τα πράσινα έργα και στο Ταμείο Ανάκαμψης η 
προτεραιότητά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για έργα τα οποία 
έχουν πράσινο πρόσημο». Αναλυτικά στη σελ 6

«Δυτική Μακεδονία-Μεγαλόπολη: Μετάβαση στη μεταλιγνιτι-
κή εποχή και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες» ήταν το θέμα του 
ψηφιακού φόρουμ που διοργάνωσε χθες η Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και 
η Συντονιστική Επιτροπή για το Σχέδιο Αναπτυξιακής Μετάβα-
σης (ΣΔΑΜ), σύμφωνα με το ΑΠΕ. Το συνέδριο τελεί υπό την 
αιγίδα των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς 
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  Η απολιγνιτοποίηση αποτελεί 
σημαντική τομή στον εθνικό ενεργειακό χάρτη και παράλληλα 
είναι μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Στοίχημα, μέσω αυτής 
της διαδικασίας, είναι η στροφή σε καθαρές μορφές ενέργειας 
και σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης που θα σέβεται το 
περιβάλλον, θα ακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις της αγοράς 

και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες σε ποικίλους τομείς της οικο-
νομίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες 
και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των τοπικών κοινωνιών. 
Το φόρουμ αποσκοπεί στην προώθηση του Σχεδίου Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί-
ας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή, και 
προβλέπει μεταξύ άλλων, ενισχύσεις και φορολογικά κίνητρα 
για επιχειρήσεις στους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, της 
μεταποίησης και των υπηρεσιών, και στους τομείς της ανάπτυ-
ξης έρευνας-τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της ενέργειας 
(ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή αναβάθμιση). 
Αναλυτικά στις σελ 7 και 8 

Επιπλέον χρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες θα προσφέρει -σημειώνει το ΑΠΕ- η Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν 
στο Δεύτερο Κύκλο του Προγράμματος Business Innovation 
Greece, που ανήκει στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε διαδικτυακή συνέντευξη 
Τύπου, στην οποία συμμετείχαν ο πρέσβης της Νορβηγίας στην 
Ελλάδα Frode Overland Andersen, η Anne Lise Rognlidalen, 
διευθύντρια προγράμματος Business Innovation Greece και 

η πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Αθηνά 
Χατζηπέτρου, ανακοινώθηκε η 2η ανοιχτή πρόσκληση υπο-
βολής προτάσεων από ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να 
χρηματοδοτηθούν καινοτόμα έργα στους τομείς της πράσινης 
καινοτομίας στη βιομηχανία, της γαλάζιας ανάπτυξης και των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT). 
Αναλυτικά στη σελ 4

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 10 ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Σύντομα θα γίνει κοινοποίηση ειδικών φορολογικών κινήτρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η 2Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΩΝ
Από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα



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

Η Επιτροπή Πόλεων και Ηφαιστείων, ανακοινώνει επίσημα την 
αναβολή της 11ης Διάσκεψης Πόλεων σε Ηφαίστεια (COV11) και 
τη διενέργειά της τον Ιούνιο 2021, στο Ηράκλειο Κρήτης.
  Η επιστημονική εκδήλωση με τίτλο: «Cities on Volcanoes 
11»(CoV11), πραγματοποιείται από το Τμήμα Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 
Καταστροφών και Κρίσεων» και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αποτελεί τη συνέχεια μίας σειράς 10 
επιτυχών συνεδρίων που έχουν πραγματοποιηθεί από το 1998 
σε χώρες, από την Ιταλία μέχρι τις ΗΠΑ (Χαβάη) και από την Ια-
πωνία μέχρι τον Ισημερινό.
«Η σειρά συνεδρίων με τίτλο «Cities on Volcanoes» σκοπό έχει 
τη σύνδεση της κοινότητας των επιστημόνων της γεωλογίας/
ηφαιστειολογίας με τα επιτελεία διαχείρισης κρίσεων και εκτά-
κτων αναγκών και την προβολή της διακλαδικής εφαρμοσμέ-
νης έρευνας, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία εκπροσώπων 
των Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών και της Πολιτικής 
Προστασίας», υπογραμμίζεται στην  ίδια ανακοίνωση.
Πληροφορίες: evinom@geol.uoa.gr , 
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΚΕψΗΣ «Cities oN 
VolCaNoes 11» (CoV11) 

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

Στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2020 θα διεξαχθεί η εκδήλωση 
επιχειρηματικών συναντήσεων eMariMatch 2020, που διορ-
γανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονι-
κού Περιεχομένου (ΕΚΤ), συντονιστή του δικτύου Enterprise 
Europe Network - Hellas, σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Αθηνών, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδος, και με την υποστήριξη της ομά-
δας «Maritime Industry & Services» του δικτύου Enterprise 
Europe Network.
 Οι επιχειρηματικές συναντήσεις που απευθύνονται σε επιχει-
ρήσεις, συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) και ερευνητι-
κούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό 
τομέα θα διεξαχθούν διαδικτυακά, στο πλαίσιο του θεσμού 
Posidonia Web Forums Week. Οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσί-
ες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνή 
συνεργασία, σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και ερευνητικό 
επίπεδο.
Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα διε-
ξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Η συμμετοχή στην εκδήλωση 
είναι δωρεάν.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, συνεργατικούς 
σχηματισμούς (clusters) και ερευνητικούς φορείς που δρα-
στηριοποιούνται στον ναυτιλιακό τομέα και αναζητούν συ-
νεργασίες στα παρακάτω αντικείμενα:
• Ναυπηγική / Τεχνολογίες και εξοπλισμός ναυπηγείων

•Εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών (transport 
logistics) /Λιμάνια
• Περιβαλλοντικά βιώσιμη ναυτιλία / Πράσινα λιμάνια
• Ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα επικοινωνίας & πλο-
ήγησης
• Μηχανικά και βοηθητικά συστήματα
• Θαλάσσια αθλήματα, σκάφη αναψυχής & τουρισμός
• Ναυτιλιακές υπηρεσίες
• Υπηρεσίες / Τεχνολογίες για ασφάλεια & προστασία στη 
θάλασσα
• Θαλάσσια έρευνα, ανάπτυξη & καινοτομία
• Θαλάσσια βιο-οικονομία.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχε-
τική φόρμα συμμετοχής, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
μέχρι τις 22 Οκτωβρίου και να υποβάλουν ένα προφίλ στο 
«marketplace», ενώ έως 22 Οκτωβρίου 2020 θα γίνει επι-
λογή και προγραμματισμός των διμερών επιχειρηματικών 
συναντήσεων από τους εγγεγραμμένους οργανισμούς μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Tα προφίλ θα δημοσιευθούν 
σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για 
τη διοργάνωση συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες και 
κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα 
συναντήσεων πριν την εκδήλωση.
Πληροφορίες: Δρ Xριστίνα Πασκουάλ (τηλ.: 210 7273920, 
email: e-marimatch@ekt.gr). 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
eMariMatCh 2020

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

press@central.tee.gr
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Επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ το επόμενο δωδεκάμη-
νο κινητοποιεί το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», 
επεσήμανε -σύμφωνα με το ΑΠΕ- η γενική γραμματέ-
ας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα 
Σδούκου μιλώντας προχθές στη Λάρισα, σε εκδήλωση 
που διοργάνωσε το Εμπορικό Επιμελητήριο της πόλης, 
σε συνεργασία με το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλί-
ας. Τόνισε ακόμη ότι για κάθε 1 εκατομμύριο ευρώ που 
επενδύεται στην εξοικονόμηση ενέργειας δημιουργούνται 
25-40 νέες θέσεις εργασίας, κάτι που σημαίνει ότι το πρό-
γραμμα θα τονώσει την απασχόληση στην πραγματική 
οικονομία και ιδίως τον ευρύτερο οικοδομικό-κατασκευ-
αστικό κλάδο.
Η κυρία Σδούκου υπογράμμισε ότι το τα προγράμματα 
ενεργειακής εξοικονόμησης όπως το «Εξοικονομώ-Αυτο-
νομώ» αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής 
φτώχειας, στην αύξηση των επενδύσεων και της απασχό-

λησης καθώς και στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει 
η ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Για να επιτευχθεί ο 
στόχος, προαπαιτούμενο είναι να μειωθούν -σε επίπεδο 
ΕΕ- οι ρύποι από τα κτίρια σε ποσοστό 60% και η ενεργει-
ακή κατανάλωση κατά 14%.
Περιγράφοντας τις βασικές αρχές του «Εξοικονομώ-Αυτο-
νομώ», η κυρία Σδούκου τόνισε τη διεύρυνση των εισο-
δηματικών κτιρίων καθώς και την αύξηση των ποσοστών 
επιδότησης και την παροχή επιπλέον χρηματοδότησης για 
την αντιμετώπιση της ύφεσης λόγω κορονοϊού, αλλά και 
για την ενίσχυση της Δίκαιης Μετάβασης των λιγνιτικών 
περιοχών.
Όπως εξήγησε «ακριβώς επειδή προσφέρουμε αρκετά 
υψηλά ποσοστά επιδοτήσεων, δεν μπορούμε να «σκορ-
πάμε» αφειδώς τα χρήματα. Για τον λόγο αυτό έχουμε 
θέσει αυστηρές προδιαγραφές, όπως π.χ. την αναβάθμιση 

του σπιτιού κατά τρεις ενεργειακές κλάσεις ως προϋπόθε-
ση για ένταξη στο πρόγραμμα».
Αναφερόμενη τέλος ειδικότερα στις πολυκατοικίες, επι-
σήμανε ότι από φέτος εισάγεται μια δεύτερη κατηγορία 
παρεμβάσεων που αφορούν μόνο στους κοινόχρηστους 
χώρους των πολυκατοικιών και δεν απαιτούν παρεμ-
βάσεις στα επιμέρους διαμερίσματα. «Και καθώς έχουμε 
προβλέψει ξεχωριστό προϋπολογισμό και ξεχωριστές 
ημερομηνίες για τις πολυκατοικίες, είμαι σίγουρη ότι και 
σε αυτό το τομέα, το νέο πρόγραμμα θα αποδειχθεί αισθη-
τά βελτιωμένο και πιο ελκυστικό από τα προηγούμενα», 
κατέληξε η κυρία Σδούκου.
Υπενθυμίζεται ότι το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» ξεκινά 
στις 30 Νοεμβρίου με κλιμακωτές ημερομηνίες υποβολής 
των αιτήσεων ανά Περιφέρεια.

Στο επενδυτικό ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά, το ρόλο 
και τους στόχους της ΕΤΑΔ Α.Ε. και την επόμενη μέρα στον 
τομέα της ακίνητης περιουσίας αναφέρθηκε ο διευθύνων 
σύμβουλος, Στέφανος Δ. Βλαστός από το βήμα του συνε-
δρίου της Prodexpo 2020, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της 
Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, στην εμβληματική επέν-
δυση στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στην ολοκλήρωση της 
παραχώρησης της μαρίνας Αλίμου, στις αναπλάσεις της 
αθηναϊκής ριβιέρας, αλλά και στην αξιοποίηση ακινήτων 
της εταιρείας στον αστικό ιστό της ηπειρωτικής και νησιω-
τικής Ελλάδας.
Ο Στέφανος Δ. Βλαστός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Προ-
τεραιότητα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου είναι να 
συμβάλλει τα μέγιστα στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυ-
βέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε συστηματικά 
ώστε με τον καλύτερο τρόπο και υπό τις καλύτερες δυ-
νατές συνθήκες να υλοποιήσουμε την παραχώρηση της 
μαρίνας Αλίμου στον παραχωρησιούχο επενδυτή, καθότι 
πιστεύουμε πως μια τέτοια ανάπλαση θα έχει τεράστιο 
όφελος για την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία».

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εξέφρασε την πε-
ποίθηση του ότι η συγκεκριμένη ανάπλαση σε συνδυασμό 
με την ανάπλαση του Ελληνικού, αλλά και του πρώην 
Ολυμπιακού Ακινήτου του Tae Kwon Do θα συμβάλουν 
καταλυτικά στην αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομί-
ας. Εκτός από την αθηναϊκή ριβιέρα και τις αστικές ανα-
πλάσεις, ο κ. Βλαστός αναφέρθηκε στα πλάνα της εταιρεί-
ας για την αξιοποίηση και μιας σειράς άλλων ακινήτων 
που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της και βρίσκονται στον 
αστικό ιστό τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής 
Ελλάδας, όπως χώροι στάθμευσης (παρκινγκ), αστικά 
ακίνητα και γραφειακοί χώροι, ενώ τόνισε ότι στόχος της 
ΕΤΑΔ είναι να αναλάβει επενδυτικές πρωτοβουλίες και σε 
άλλους τομείς, όπως σε αυτόν των logistics/αποθηκευ-
τικών χώρων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επένδυση 
των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, επισημαίνοντας χαρα-
κτηριστικά: «Στις μεγάλες αναπλάσεις συμπεριλαμβάνεται 
και αυτή των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, μιας εξαιρετικά 
μεγάλης αξίας επένδυσης που θα έχει μεγάλο αντίκρισμα 
στην οικονομία», ενώ τόνισε πως στόχος της ΕΤΑΔ είναι 
να «μετασχηματιστεί σε μια Εταιρεία ακίνητης περιουσίας, 

που θα προσφέρει υπηρεσίες και σε άλλους δημόσιους 
φορείς, συμβάλλοντας έτσι στη βέλτιστη αξιοποίηση της 
δημόσιας περιουσίας».
Ειδικότερα ως προς τις επιπτώσεις της πανδημικής κρί-
σης σημείωσε ότι η ΕΤΑΔ ως δυναμικός φορέας στον 
τομέα της ακίνητης περιουσίας επιταχύνει τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της εταιρείας και των επιχειρηματικών 
της μονάδων, ενώ στρέφει την επενδυτική της πολιτική 
με ενεργό τρόπο σε κλάδους που αποδεικνύονται πιο 
ανθεκτικοί σε αυτές τις επιπτώσεις, όπως είναι τα κέντρα 
logistics και οι αποθηκευτικοί χώροι, οι γραφειακοί χώ-
ροι, οι τηλεπικοινωνίες μέσω κεραιών, ο πρωτογενής το-
μέας και τα ακίνητα με υψηλές ενεργειακές προδιαγραφές.
Σχετικά με τις προοπτικές και το μέλλον στον τομέα ακίνη-
της περιουσίας και των επενδύσεων, ο κ. Βλαστός τόνισε 
ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία διαπιστώνε-
ται ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον και τάση για επενδύ-
σεις, ενώ έκρινε ότι ο τουρισμός, όπως και ο τομέας των 
logistics/αποθηκευτικών χώρων, θα επανέλθει σταδιακά, 
αλλά όχι άμεσα στην κατάσταση που βρισκόταν το 2019.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ: ΕΡΓΑ ΥψΟΥΣ 1,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ «ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙ» ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟ 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ ΑΕ
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Με στόχο την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης 
και καλύτερης προετοιμασίας του νομοσχεδίου για το ΑΣΕΠ, ο 
υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος ξεκινά κύκλο επα-
φών με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο αναμένεται ο εκσυγχρονισμός 
της ανεξάρτητης αρχής με σκοπό την ταχύτερη και αξιοκρατι-
κότερη διαδικασία επιλογής προσωπικού στον δημόσιο τομέα. 
Το υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκει ευρύτερες συναινέσεις, 
συγκλίσεις, ώστε να σηματοδοτήσει τη διαδικασία στελέχωσης 
του δημοσίου τομέα στο μέλλον, χωρίς αμφισβητήσεις, αναφέ-
ρει σχετική ανακοίνωση.
Σε επιστολή του προς τους τομεάρχες Εσωτερικών των κοινο-
βουλευτικών κομμάτων, ο υπουργός Εσωτερικών, τους καλεί 

σε μια ειλικρινή συζήτηση επί του περιεχομένου του υπό σύ-
νταξη νομοσχεδίου και την κατάθεση από μέρους τους θέσεων, 
σκέψεων και προτάσεων. Πεποίθηση του υπουργού Εσωτερι-
κών, όπως καταγράφεται στην επιστολή προς τα κόμματα, είναι 
ότι για την ολοκλήρωση και ουσιαστική επιτυχία της διαδικασί-
ας εκσυγχρονισμού του ν.2190/94, «απαιτείται μια ευρύτερη 
συναίνεση, που θα καταγράψει και θα συμπεριλάβει συνθετικά 
τις απόψεις όλων». Θεωρεί δε, «ιδιαίτερα σημαντικό αυτό να 
γίνει στη φάση της προπαρασκευής και κατά τη διάρκεια της 
εκπόνησης και δόμησης του νέου νομοθετικού πλαισίου».
Όπως αναφέρει στην επιστολή του προς τα κόμματα ο κ. Θεο-
δωρικάκος, «το πρόταγμα της μεταρρυθμιστικής αυτής διαδι-
κασίας είναι, φυσικά, η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέ-
ρουν οι λειτουργοί του κράτους, στον πολίτη».

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη, έχουν καθοριστεί κατ’ ιδίαν συναντή-
σεις του υπουργού Εσωτερικών με τον Κώστα Ζαχαριάδη, εκ 
μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, αύριο Παρασκευή, στις 10.30 το πρωί. Θα 
ακολουθήσουν διαδοχικές συναντήσεις του κ. Θεοδωρικάκου 
με τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, Ευάγγελο Φανίδη και 
με τις εκπροσώπους του «Μέρα25», Φωτεινή Μπακαδήμα και 
Αγγελική Αδαμοπούλου.
Η συνάντηση με την εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, Ευαγ-
γελία Λιακούλη, θα γίνει στις 29 Οκτωβρίου.
Το ΚΚΕ σε απαντητική επιστολή του γενικού γραμματέα της ΚΟ, 
Αχιλλέα Κανταρτζή, ζητά να προηγηθεί η δημοσίευση των θέ-
σεων της κυβέρνησης με τη μορφή νομοσχεδίου προκειμένου 
να μπορέσει το κόμμα να εκθέσει ολοκληρωμένα κι εφ’ όλης της 
ύλης τις θέσεις του.

Επιπλέον χρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες θα προσφέρει -σημειώνει το ΑΠΕ- η Ελληνική Αναπτυξι-
ακή Τράπεζα στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο Δεύ-
τερο Κύκλο του Προγράμματος Business Innovation Greece, 
που ανήκει στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου.
Σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, στην οποία συμμετεί-
χαν ο πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα Frode Overland 
Andersen, η Anne Lise Rognlidalen, διευθύντρια προγράμμα-
τος Business Innovation Greece και η πρόεδρος της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας Αθηνά Χατζηπέτρου, ανακοινώθηκε 
η 2η ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων από ελληνικές 
επιχειρήσεις, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν καινοτόμα 
έργα στους τομείς της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, 
της γαλάζιας ανάπτυξης και των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT).

Στη δεύτερη φάση του προγράμματος θα διατεθούν 13 εκατ. 
ευρώ.
Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Ανα-
πτυξιακής Α.Χατζηπέτρου ανακοίνωσε ότι θα συμβάλει αμέσως 
στην μόχλευση του ανωτέρω ποσού με επιπλέον προγράμματα 
συγχρηματοδότησης και εγγυοδοσίας ώστε να πολλαπλασια-
στούν τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν.
Διαχειριστής του προγράμματος Business Innovation Greece, 
συνολικού ύψους 21,5 εκατ. ευρώ, είναι ο οργανισμός 
Innovation Norway, ένας κρατικός φορέας που υπάγεται στο 
υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας της Νορβηγίας 
και είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας της Νορβηγικής κυβέρ-
νησης για θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μεταξύ άλλων, θα υποστηρί-
ξει το πρόγραμμα Innovation Norway με:
- Δημιουργία νέων συνεργασιών τόσο με τον ιδιωτικό όσο και 

με τον δημόσιο τομέα, ειδικά στοχευμένων με βάση τις προτε-
ραιότητες του προγράμματος
- Ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινής γνώμης με δη-
μοσιεύσεις και προσκλήσεις για το πρόγραμμα, μέσω του ψηφι-
ακού μάρκετινγκ και άλλων δραστηριοτήτων.
Ειδική σελίδα στον ιστότοπο της Αναπτυξιακής Τράπεζας 
(http://www.etean.com.gr/publicpages/MissionObjectives.
aspx) θα παρουσιάζει το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες του και 
φυσικά παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους πολίτες στην ιστοσε-
λίδα της Innovation Norway για περισσότερες πληροφορίες, κα-
θώς και για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που έχουν υπο-
βάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος, 
μέσω συγχρηματοδότησης, με μελλοντικά προγράμματα της 
Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Τίθεται σε λειτουργία το επιχειρησιακό σύστημα της υπηρεσίας 
παρακολούθησης πλημμυρών FloodHub του Κέντρου Επιστη-
μών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης 
BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), το οποίο 
αφορά τη λεκάνη απορροής Μάνδρας-Μαγούλας-Ελευσίνας, 
όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε σήμερα 
μια πρώτη παρουσίαση - εκπαίδευση για τα στελέχη των Δήμων 
Μάνδρας και Ελευσίνας στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο «Μί-
μης Δούκας» στη Μάνδρα.
Η αναβαθμισμένη υπηρεσία FloodHub, αξιοποιώντας δορυ-
φορικά δεδομένα, επίγειες υδρομετεωρολογικές μετρήσεις, 
υδρολογικά και υδραυλικά μοντέλα, καθώς επίσης δεδομένα 
πληθοπορισμού, εξασφαλίζει την αξιόπιστη προσομοίωση και 
παραγωγή επιχειρησιακής εικόνας της πλημμύρας κάθε 5 έως 15 
λεπτά. Τα δορυφορικά δεδομένα είναι υψηλής χωρικής ανάλυσης 
της τάξης των δέκα μέτρων και λαμβάνονται από τους δορυφό-

ρους Sentinels του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus, που 
συλλέγει το ελληνικό Mirror Site του BEYOND/EAA.
Οι επίγειες υδρομετεωρολογικές μετρήσεις λαμβάνονται τηλε-
μετρικά κάθε 5 έως 15 λεπτά από τρεις σταθμούς, που το ΕΑΑ 
εγκατέστησε πρόσφατα, με συγχρηματοδότηση από την Ελλη-
νικά Πετρέλαια Α.Ε. και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SMURBS/
ERA-PLANET, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την 
εταιρεία Metrica. Οι σταθμοί αυτοί δίνουν μετρήσεις για δέκα πα-
ραμέτρους μέσω της πλατφόρμας https://meteoview2.gr/home: 
βροχόπτωση, στάθμη νερού, παροχή νερού, μέση επιφανειακή 
ταχύτητα υδάτων, διεύθυνση ανέμου, ταχύτητα ανέμου, θερ-
μοκρασία αέρα, βαρομετρική πίεση, σχετική υγρασία και ηλιακή 
ακτινοβολία.
Η υδρολογική και υδραυλική προσομοίωση γίνεται με τα λογι-
σμικά HEC-HMS και HEC-RAS σε ψηφιακό μοντέλο εδάφους του 
Ελληνικού Κτηματολογίου υψηλής χωρικής ανάλυσης πέντε μέ-

τρων. Τέλος, τα δεδομένα πληθοπορισμού (crowdsourcing) συλ-
λέγονται από τους πιστοποιημένους χρήστες (Πολιτική Προστα-
σία, πυροσβέστες, υπηρεσιακούς υπαλλήλους, εθελοντές κ.τ.λ.) 
σε μια δυναμική πλατφόρμα πληθοπορισμού (crowdsourcing), 
που έχει αναπτύξει η υπηρεσία FloodHub στη διεύθυνση https://
floodhub.beyond-eocenter.eu/floodHub/ και η οποία διευκο-
λύνει την πρόσβαση τόσο από υπολογιστή όσο και από κινητό 
τηλέφωνο. Έτσι όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα λαμβάνουν επιχειρη-
σιακές εικόνες εκτίμησης στάθμης και έκτασης της πλημμύρας σε 
πραγματικό χρόνο για τη διαχείριση της καταστροφής.
Επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Επιστημών Παρατήρησης 
της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND είναι ο διευ-
θυντής ερευνών του Ινστιτούτου ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ δρ Χάρης Κοντοές.

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΕΠ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Ξεκινώντας κύκλο επαφών με τα κόμματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η 2Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΩΝ
Από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ Floodhub
Για τη λεκάνη απορροής Μάνδρας-Μαγούλας-Ελευσίνας
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Τέσσερις δράσεις, προκειμένου να επιστρέψουν στους 
πολίτες τα χρήματα από το τέλος πλαστικής σακούλας 
ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
αναφέρει το ΑΠΕ. Τα τέλη αυτά για τα έτη 2018, 2019 και 
το πρώτο τρίμηνο του 2020 ανέρχονται συνολικά στα 27 
εκατομμύρια ευρώ (βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ), εκ 
των οποίων μέχρι σήμερα έχουν αποδοθεί στον Ελληνικό 
Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) τα 19,7 εκατομμύρια 
ευρώ.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντός και Ενέργειας 
Κωστής Χατζηδάκης, «οι δράσεις που προτείνεται να υλο-
ποιήσει ο ΕΟΑΝ εξυπηρετούν έναν μεγάλο στόχο: Παρακι-
νούν τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση της πλαστικής 
σακούλας και των πλαστικών μιας χρήσης. Προωθούν 
την ανακύκλωση. Ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών. Χρηματοδοτούν στοχευμένες 
περιβαλλοντικές δράσεις. Έτσι επιστρέφουμε στους πολί-
τες τα χρήματα από το τέλος της πλαστικής σακούλας και 
προστατεύουμε αποτελεσματικά το περιβάλλον». 
«Το μεγαλύτερο όπλο μας στη μάχη ενάντια στην πλαστι-
κή ρύπανση είναι η αλλαγή της κουλτούρας μας. Είναι στο 
χέρι μας να αλλάξουμε συνήθειες στην καθημερινότητά 
μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα 
του», τόνισε ο υπουργός.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΑΝ, Νίκος 
Χιωτάκης και ο διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Σιδέρης, 
μετά από συνεννόηση με τον κ. Χατζηδάκη, φέρνουν ει-
σήγηση στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΟΑΝ για την αξιοποίηση των τελών της πλαστικής σα-
κούλας. 
Οι δράσεις που θα προταθούν προς χρηματοδότηση είναι: 
1. Διανομή στους πολίτες επαναχρησιμοποιούμενων ει-
δών. Περίπου το 60% του τέλους θα διατεθεί για να δι-
ανεμηθούν: 
- 3.500.000 πάνινες τσάντες για ψώνια που θα φτάσουν 
σε κάθε νοικοκυριό της χώρας. 
- 1.000.000 επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια. 
«Με τη δωρεάν διανομή αυτών των επαναχρησιμοποι-
ούμενων ειδών παρακινούμε τους πολίτες να αλλάξουν 
συνήθειες. Να εγκαταλείψουν τη χρήση καθημερινών 
πλαστικών μιας χρήσης και να εξοικειωθούν με υλικά που 
είναι φιλικά στο περιβάλλον», υπογραμμίζει το ΥΠΕΝ. 
2. Κληρώσεις με πλούσια δώρα για όσους δεν χρησιμο-
ποιούν πλαστικές σακούλες με τις αγορές τους. 
Σε πρώτη φάση θα κληρωθούν 6 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 
30 ηλεκτρικά σκούτερ και 60 ποδήλατα/πατίνια για όσους 
πολίτες με τις αγορές τους δεν χρησιμοποιούν πλαστικές 
σακούλες. Οι πολίτες θα υποβάλουν τις αποδείξεις των 

αγορών τους σε ειδική πλατφόρμα του ΕΟΑΝ και θα απο-
κτούν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση. 
3. Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πο-
λιτών για την ανακύκλωση και τον περιορισμό της χρήσης 
των πλαστικών μιας χρήσης. 
Περίπου το 30% του ανταποδοτικού τέλους θα διατεθεί σε 
αυτή τη μεγάλη εκστρατεία που θα έχει ως επιμέρους στό-
χους ενημέρωσης: α) τη διαλογή αποβλήτων σε 4 ρεύμα-
τα, β) τη χρήση του καφέ κάδου για απόβλητα τροφίμων, 
γ) τον περαιτέρω περιορισμό της πλαστικής σακούλας, δ) 
την κατάργηση ορισμένων καθημερινών πλαστικών μιας 
χρήσης. 
4. Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών δράσεων. Περίπου 
το 10% του ανταποδοτικού τέλους θα διατεθεί σε πιλοτικά 
προγράμματα ανακύκλωσης και άλλες καίριες δράσεις για 
το περιβάλλον, όπως δενδροφυτεύσεις. 
Ειδικά για την πάνινη τσάντα που θα διανεμηθεί σε όλα τα 
νοικοκυριά της χώρας, σημειώνεται ότι θα αξιοποιηθεί το 
σχέδιο που είχε φτιάξει το 2018 η διεθνούς φήμης Ελληνί-
δα σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη. Για το λόγο αυτό 
ο Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε σήμερα με την κ. 
Κριθαριώτη και την ευχαρίστησε για την προσφορά της. 

«Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων αποτελεί 
προτεραιότητά και επενδύουμε σε κάθε καλή πρακτική 
που αναδεικνύει οφέλη ακόμα και μέσα από μία φυσική 
καταστροφή», τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης, παρακολουθώντας τη διαχείριση των ξεριζω-
μένων δέντρων από την πρόσφατη σφοδρή καταιγίδα 
που έπληξε τα βόρεια προάστια.
Συγκεκριμένα, παρακολούθησε τη διαδικασία πολτοποί-
ησης των κλαδιών για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού 
από τον ΕΔΣΝΑ και κοπής των κορμών προκειμένου να δι-
ατεθούν ως καύσιμη ύλη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. 
Η δράση, η οποία αποτελεί «καλή πρακτική» στο ζήτημα 
της διαχείρισης των οργανικών υλικών, αφορά διαχείρι-
ση του τεράστιου όγκου των σπασμένων δέντρων που 
ξεριζώθηκαν και εναποτέθηκαν σε χώρο στάθμευσης του 

ΟΑΚΑ. 
Τον περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, συνόδευαν η αντιπεριφε-
ρειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών Λουκία Κεφαλογιάννη, ο 
αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και πρόεδρος 
του ΕΔΣΝΑ Βασίλης Κόκκαλης, η δήμαρχος Νέας Ιωνίας 
Δέσποινα Θωμαΐδου και οι αντιδήμαρχοι Αμαρουσίου 
Στέφανος Τσιπουράκης και Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης.
Αναφορικά με την εναλλακτική διαχείριση των ξεριζωμέ-
νων δέντρων, ο κ. Πατούλης, δήλωσε: «Καλές πρακτικές 
με άμεσα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία εφαρ-
μόζει η Περιφέρεια Αττικής με τη συνδρομή του ΕΔΣΝΑ και 
με τη συνεργασία των δήμων. Χαιρετίζουμε όλη αυτή την 
προσπάθεια που πάει την ανακύκλωση ένα βήμα μπρο-
στά. Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού σε συνεργασία απα-
ντά εποικοδομητικά, με σεβασμό στο περιβάλλον και με 

αίσθημα κοινωνικής ευθύνης».
Από την πλευρά της, η Λ. Κεφαλογιάννη, δήλωσε: «Σήμε-
ρα, περιφέρεια και δήμοι μεταφέρουμε το μήνυμα στους 
πολίτες ότι η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία μπο-
ρούν να έχουν εφαρμογή σε κάθε περίσταση».
Ο αντιπεριφερειάρχης Β. Κόκκαλης, αναφερόμενος στα 
οφέλη της πολτοποίησης πρόσθεσε: «Μετατρέπουμε τα 
κλαδιά σε λίπασμα, ανακυκλώνουμε την πρώτη ύλη, δεν 
επιβαρύνουμε τη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ, ενώ επιστρέ-
φουμε και την οργανική ύλη στη φύση. Η χωριστή συλλο-
γή των κλαδεμάτων αποτελεί την απλούστερη έμπρακτη 
απόδειξη συμμετοχής στην εναλλακτική διαχείριση των 
απορριμμάτων και οι δήμοι έχουν τον πρώτο λόγο σε 
αυτό». 

ΥΠΕΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕψΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
Δηλώσεις Κ. Χατζηδάκη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων από τη φυσική καταστροφή στα βόρεια προάστια
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«Εξαιρετικά σημαντική» χαρακτήρισε ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, τη σύμβαση 
που πρόκειται να υπογραφεί στο πλαίσιο της ευρύτερης 
αντιπλημμυρικής θωράκισης της χώρας, για τη διευθέτη-
ση του ρέματος Εσχατιάς και ιδίως για το τμήμα από τη 
συμβολή αγωγού Ευπυρίδων έως τη λεωφόρο Πάρνη-
θος, συνολικού προϋπολογισμού 86.200.000 ευρώ, με τη 
χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Ενημερώνοντας σχετικά τα μέλη της Επιτροπής Παραγω-
γής και Εμπορίου της Βουλής, ο κ. Καραμανλής τόνισε 
ότι «κύριος στόχος του συγκεκριμένου έργου αποτελεί η 
αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών, κυρίως, του 
Δήμου Αχαρνών, αλλά και των Δήμων Φυλής και Αγίων 
Αναργύρων-Καματερού», και επεσήμανε ότι «θα διατεθεί 
ποσό ύψους 1,7 εκατ. ευρώ για έργα ανάπλασης στη πε-
ριοχή».
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Κα-

ραμανλής διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν τα χρήματα για την 
ολοκλήρωση, συνολικά, και των 10 μεγάλων αντιπλημ-
μυρικών έργων, τα οποία είχαν εγκριθεί από τα προγράμ-
ματα ΕΣΠΑ, τονίζοντας ότι «έχουν δοθεί χρήματα και από 
την ΕΙΒ, ενώ χρηματοδότηση μπορεί να εγκριθεί και από 
άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία».
«Τα πέντε έργα συμβασιοποιούνται μέσα στο 2021 και 
δημοπρατούνται και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι 
να έχουν γίνει όλα μέχρι το 2023 και το πρώτο δίμηνο του 
2024», ανέφερε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε:
«Υπάρχει μία πολύ μεγάλη επιθυμία και κατεύθυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χρηματοδοτεί ακριβώς αυτά τα 
πράσινα έργα και στο Ταμείο Ανάκαμψης η προτεραιότη-
τά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για έργα τα οποία έχουν 
πράσινο πρόσημο».
Από την πλευρά του, ο τομεάρχης Επενδύσεων του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Αλέξης Χαρίτσης, τόνισε ότι το υπουργείο Υποδομών 

πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο για το πού θα κατευθυν-
θούν τα χρήματα από το Ταμείο Υποδομών, ύψους 450 
εκατ. καθώς, όπως είπε, έχει δεσμευτεί για υλοποίηση 
συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, άρα και οι επιχειρή-
σεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να ανταπο-
κρίνονται στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου ταμείου.
«Συμφωνώ μαζί σας ότι το Ταμείο Υποδομών υπήρξε ένα 
εργαλείο, το οποίο ήταν πολύ χρήσιμο να βοηθήσει τον 
κατασκευαστικό κλάδο και τις επιχειρήσεις γύρω από αυ-
τόν τον κλάδο. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του. Τώρα, τι λέμε; 
Σωστά, αυτό που κάνει το υπουργείο Ανάπτυξης, κατά την 
άποψή μου, είναι να δώσει τα χρήματα στον κατασκευα-
στικό κλάδο. Δεν γνωρίζω τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις. Επιφυλάσσομαι να σας απαντήσω. Θα συμφωνήσω 
μαζί σας ότι καλό είναι αυτό το ποσό, επειδή είναι ένα 
ποσό σημαντικό, καλό είναι να μπορέσει να διοχετευτεί 
πραγματικά εκεί που υπάρχει η ανάγκη».

«Καλύτερα ένα λεωφορείο γεμάτο ή ένας συρμός του 
Μετρό, και όλοι να φοράνε μάσκα παρά ένα λεωφορείο 
μισοάδειο με τους μισούς να φοράνε μάσκα». 
 Αυτό τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, απαντώντας 
στην κριτική περί έξαρσης του κορονοϊού στα Μέσα Μα-
ζικής Μεταφοράς ενώ αντέτεινε ότι το 95% των δρομολο-
γίων των λεωφορείων στην Αθήνα έχουν χωρητικότητα 
κάτω του 65%. 
 «Επειδή ακούγεται ο συνωστισμός στα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς, θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της τηλεματικής που έχουμε από τον ΟΑΣΑ, 
για τα λεωφορεία στην Αθήνα, στο 95% των δρομολο-
γίων έχουμε χωρητικότητα κάτω του 65%. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι είναι όλα ρόδινα. Υπάρχουν και δρομολόγια 
και λεωφορεία, τα οποία είναι γεμάτα πάνω από το 65%. 
Για αυτό όλοι λέμε, νομίζω και οι ειδικοί, ότι πρέπει να 

φοράμε μάσκα, διότι καλύτερα ένα λεωφορείο γεμάτο και 
όλοι να φοράμε μάσκα ή ένας συρμός του Μετρό, παρά 
ένα λεωφορείο μισοάδειο με τους μισούς να φοράνε μά-
σκα. Νομίζω ότι αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Για αυτό, 
λοιπόν, έχουμε πάρει τα μέτρα που έχουμε πάρει», τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Καραμανλής ενώ δήλωσε ανοιχτός 
να απαντήσει στη Βουλή σε όλες τις ερωτήσεις και τις απο-
ρίες που υπάρχουν, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου. 
 Νωρίτερα ο βουλευτής και τομεάρχης Υποδομών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, τόνισε την ανάγκη μιας ξεχωριστής και 
αναλυτικής συζήτησης καθώς όπως είπε, «ο συνωστισμός 
είναι πολύ αποκαρδιωτικός στα μέσα σταθερής τροχιάς». 
«Την τελευταία εβδομάδα είχαμε μία άνοδο κρουσμάτων, 
η οποία πάει «χέρι χέρι» με την άνοδο των τεστ. Θα πρέπει 
να ανοίξουμε μια πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα για το τι 
συμβαίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και καλώ και 

εσάς προσωπικά, αλλά και την κοινοβουλευτική πλειο-
ψηφία να μην καταφύγει στην εύκολη πολιτική δίοδο που 
λέει ότι φταίνε οι πλατείες και οι συνωστισμό των νέων 
που παίρνουν μια μπύρα από το περίπτερο και την πίνουν 
στην πλατεία. Ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς αυτή τη στιγμή είναι αποκαρδιωτικός και στα σταθε-
ρής τροχιάς και στα λεωφορεία, δεν σας μιλάω για τον 
προαστιακό, που από μέσο σταθερής τροχιάς είχε κάθε 
μισή ώρα δρομολόγιο και τώρα κοντεύει να γίνει μέσο 
ασταθούς εμφανίσεως και παρέλευσης», υπογράμμισε ο 
κ. Παπάς. 
«Αν συνεχιζόταν η πολιτική σας με ΡΕΟ θα μεταφέρο-
νταν», σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος, 
προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 10 ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΣΤΟ 95% ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΩ ΤΟΥ 65%
Ν. Παπάς: Ο συνωστισμός στα ΜΜΜ είναι αποκαρδιωτικός
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«Δυτική Μακεδονία-Μεγαλόπολη: Μετάβαση στη με-
ταλιγνιτική εποχή και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες» 
ήταν το θέμα του ψηφιακού φόρουμ που διοργάνωσε 
χθες η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερι-
κού Εμπορίου (Enterprise Greece) και η Συντονιστι-
κή Επιτροπή για το Σχέδιο Αναπτυξιακής Μετάβασης 
(ΣΔΑΜ), σύμφωνα με το ΑΠΕ. Το συνέδριο τελεί υπό 
την αιγίδα των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, καθώς και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
Η απολιγνιτοποίηση αποτελεί σημαντική τομή στον 
εθνικό ενεργειακό χάρτη και παράλληλα είναι μια τε-
ράστια ευκαιρία για τη χώρα. Στοίχημα, μέσω αυτής 
της διαδικασίας, είναι η στροφή σε καθαρές μορφές 
ενέργειας και σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυ-
ξης που θα σέβεται το περιβάλλον, θα ακολουθεί τις 
σύγχρονες εξελίξεις της αγοράς και θα προσφέρει νέες 
ευκαιρίες σε ποικίλους τομείς της οικονομίας, λαμβά-
νοντας ταυτόχρονα υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες και τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των τοπικών κοινωνι-
ών. Το φόρουμ αποσκοπεί στην προώθηση του Σχεδί-
ου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη 
μεταλιγνιτική εποχή, και προβλέπει μεταξύ άλλων, 
ενισχύσεις και φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις 
στους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, της με-
ταποίησης και των υπηρεσιών, και στους τομείς της 
ανάπτυξης έρευνας-τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και 
της ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή ανα-
βάθμιση). 
Στο φόρουμ απεύθυναν χαιρετισμό ο Κωστής Χα-
τζηδάκης, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
‘Αδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Γιώργος Κασαπίδης, περιφερειάρχης Δυτικής 
Μακεδονίας και Παναγιώτης Νίκας, περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου. 
 Ο Βασίλης Αντωνιάδης, managing director and senior 
partner BCG, Regional Leader of Financial Institutions 
in CEMA και ο Δρ. Παναγιώτης Πρόντζας, principal, 
head of Business Consulting, Grant Thornton, πα-
ρουσίασαν εναλλακτικές προτάσεις για τη μεταλιγνι-
τική εποχή, ενώ το σχέδιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής 

Μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή για τις περιοχές 
της Δυτικής Μακεδονίας - Μεγαλόπολης ανέπτυξαν 
οι: Κωστής Μουσουρούλης, συντονιστής του Σχεδίου 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) της Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγα-
λόπολης και πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής 
(Steering Committee) και ο Γιώργος Στάσσης, πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε. 
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρόεδρος του Enterprise 
Greece και γενικός γραμματέας Εξωστρέφειας ΥΠΕΞ 
αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή μετάβαση και την προ-
σέλκυση επενδύσεων σε σημαντικούς οικονομικούς 
τομείς στη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της 
Μεγαλόπολης. 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Ο κ. Χατζηδάκης, δήλωσε τα εξής: «Η απολιγνιτοποί-
ηση δεν είναι κάτι καινούριο. Είχε ήδη ξεκινήσει στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μόνο που γινόταν με τρό-
πο ασύνταχτο και χωρίς κανένα αντισταθμιστικό όφε-
λος για τις τοπικές κοινωνίες. Τώρα επιταχύνεται για 
προφανείς περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους 
και επιχειρείται να γίνει συντεταγμένα. Στόχος μας 
είναι η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στις 
λιγνιτικές περιοχές και η δημιουργία θέσεων εργασίας 
και γι’ αυτό στηριζόμαστε -μεταξύ άλλων- στην υψηλή 
χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 
-ύψους 5 δισ. ευρώ- και στα ειδικά φορολογικά κίνη-
τρα για τα οποία σύντομα θα γίνει κοινοποίηση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη υπάρχει ισχυρό επενδυτικό 
ενδιαφέρον, υπάρχουν τουλάχιστον 80 επενδυτικά 
σχέδια που θα αξιολογηθούν, εκ των οποίων έχουμε 
ξεχωρίσει τα 16 ως εμβληματικά. Αν εργαστούμε όλοι 
μαζί, η προσπάθειά μας στον τομέα των επενδύσεων 
θα έχει γρήγορα αποτελέσματα». 
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Ο κ. Γεωργιάδης, δήλωσε: «Με απόφαση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη έως το 2023 θα έχουν κλείσει όλες 
οι λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας στην 
Ελλάδας, πλην μίας. Όταν ελήφθη αυτή η απόφαση 
υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από ανθρώπους που θε-
ώρησαν ότι αλλάζει ή και καταστρέφεται η ζωή τους. 

Αυτές οι αντιδράσεις είναι σίγουρα λανθασμένες και θα 
αποδείξουμε με τη δουλειά μας ότι οι άνθρωποι αυτοί 
αδίκως ανησυχούσαν και ότι είμαστε έτοιμοι να τους 
παρουσιάσουμε ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης που 
θα αλλάξει τη ζωή τους και θα την κάνει καλύτερη. 
 Για να είμαστε δίκαιοι, η απολιγνιτοποίηση στην Ελ-
λάδα έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Μεταξύ 2010 
- 2020, το ποσοστό ενέργειας παραγόμενο από λιγνίτη 
στην Ελλάδα, έπεσε κατά 50%. Χωρίς καμία κυβερ-
νητική απόφαση, την επόμενη δεκαετία, ο λιγνίτης 
στην Ελλάδα θα έσβηνε, διότι πλέον ήταν ασύμφορος 
οικονομικά για τη ΔΕΗ και από ένα φτηνό καύσιμο, 
έγινε το πιο ακριβό καύσιμο. Αν το αφήναμε στη μοίρα 
του, απλώς θα έσβηναν τα εργοστάσια και ο κόσμος 
θα έμενε άνεργος. Με την απόφαση της κυβέρνησης 
η Ελλάδα από ουραγός, γίνεται πρωταγωνιστής και 
είναι η πρώτη χώρα που μπορεί να αξιοποιήσει Ευ-
ρωπαϊκούς πόρους, εθνικούς πόρους, τραπεζικά δά-
νεια, όλα συντονισμένα σε ένα σκοπό. Τι δηλαδή; Τη 
μεταστροφή της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας 
και της Μεγαλοπόλεως με οικονομία στηριζόμενη στον 
άνθρακα, σε μία οικονομία βιώσιμη, με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, με αγροτική παραγωγή, με έρευνα 
για την τεχνολογία. 
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσίασε 
σε δημόσια διαβούλευση το master plan για το τι θα 
κάνουμε το 2021 και μετά και οι διαπραγματεύσεις μας 
με τις Ευρωπαϊκές αρχές συνεχίζονται με ομαλό ρυθμό 
ώστε από την 1η Ιανουαρίου του ‘21 να εφαρμόσουμε 
αυτό το master plan που θα δώσει χιλιάδες νέες θέσεις 
εργασίας, θα προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις στις 
λιγνιτικές περιοχές και θα αλλάξει τη ζωή των ανθρώ-
πων, βελτιώνοντας και την ποιότητα της ζωής τους, 
καθόσον μία από τις παραμέτρους των λιγνιτικών ερ-
γασιών, είναι και η μεγάλη μόλυνση της ατμόσφαιρας 
και ειδικά του περιβάλλοντος. ‘Αρα λοιπόν, μία νέα 
εποχή ξεκινά, μια νέα εποχή για όλους, μία νέα εποχή 
βιώσιμης ανάπτυξης». 

Συνέχεια στη σελ. 8

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Σύντομα θα γίνει κοινοποίηση ειδικών φορολογικών κινήτρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Συνέχεια από τη σελ. 7

Ομιλητές 
Ο Κωστής Μουσουρούλης, συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης και πρόεδρος 
της Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) δήλω-
σε τα εξής: ««Το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 
φιλοδοξεί να ανατρέψει κατεστημένα που δομήθηκαν, επί 
δεκαετίες, πάνω στη μεγάλη εξάρτηση από τον λιγνίτη, στην 
απόλυτη εστίαση στις σχετικές με αυτόν δραστηριότητες και 
στην παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για την επόμενη ημέρα. 
Την ανατροπή αυτή επιβάλλουν λόγοι περιβαλλοντικοί και 
οικονομικοί και, ως εκ τούτου, λόγοι που σχετίζονται με τους 
ανθρώπους και την ποιότητα ζωής τους. Αυτούς εμπιστευό-
μαστε και στη δική τους συμβολή υπολογίζουμε. Προχωράμε 

για τους κατοίκους με τους κατοίκους. Με μέτρα οικονομικής 
πολιτικής και με εξασφάλιση ισχυρής χρηματοδότησης για 
την προσέλκυση επενδύσεων. Με προβλέψεις για αποκατά-
σταση των εδαφών και για χωροταξικό σχεδιασμό. Με ένα 
στρατηγικό, ολοκληρωμένο και αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο 
θέσαμε σε διαβούλευση. Για εμάς το πρόθεμα συν - συνεργα-
σία, συναντίληψη, συμμετοχή, συλλογικότητα και συναίνεση 
- αποτελεί το μεγάλο μας συν. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και 
το επιχειρηματικό φόρουμ. Προκειμένου να εξετάσουμε κατά 
πόσο το επενδυτικό ενδιαφέρον «συναντιέται» με τις αρχές, τις 
κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του Σχεδίου, με στόχο 
να το εμπλουτίσουμε σε όλα τα επίπεδα και τις πτυχές του. 
Ελπίζω η πρότασή μου για την ενεργοποίηση του Entreprise 
Greece στις περιοχές μετάβασης να πάρει σάρκα και οστά. 
Γιατί μας χρειάζονται μηχανισμοί προσέλκυσης, υποδοχής και 
υποστήριξης των επενδυτών, από τη σύλληψη έως και την 

ολοκλήρωση της επένδυσης, και απλούστευση των προϋπο-
θέσεων πρόσβασης όχι μόνο στα κίνητρα αλλά και στα επιχει-
ρηματικά πάρκα που θα αναπτυχθούν στα αποκατεστημένα 
εδάφη. Ευχαριστώ θερμά τoν Οργανισμό Enterprise Greece 
για τη συμβολή του». 
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρόεδρος Enterprise Greece, και 
γενικός γραμματέας Εξωστρέφειας ΥΠΕΞ, δήλωσε τα εξής: «Η 
σημερινή σημαντική πρωτοβουλία, μου δίνει την ευκαιρία να 
τονίσω πως ο οργανισμός Enterprise Greece, είναι παρών και 
έτοιμος να αναλάβει σειρά εξειδικευμένων δράσεων, συμπλη-
ρωματικών προς το «μαστερπλάν», για την υποστήριξη των 
επιχειρήσεων των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της 
Μεγαλόπολης, που έχουν να κάνουν τόσο με την ανάπτυξη 
και προώθηση των επενδυτικών τους σχεδίων καθώς και με 
την αποτελεσματική προβολή και ενδυνάμωση των εξαγω-
γών τους». 

Η ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών της χώρας μέσα από ένα 
νέο μοντέλο λιμενικής διακυβέρνησης, αποτελεί βασικό στόχο 
της κυβέρνησης, τόνισε χθες από τα Χανιά ο υπουργός Εμπορι-
κής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.
Ο κ. Πλακιωτάκης –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- συμμετείχε σε ευ-
ρεία σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων κατά τη διάρκεια της 
οποίας συζητήθηκαν θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου 
του.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη 
και Μανούσος Βουλουδάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύ-
ρος Αρναουτάκης, οι αντιπεριφερειάρχες Νίκος Καλογερής και 
Αντώνης Παπαδεράκης, δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων, υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου και στελέχη 
τοπικών υπηρεσιών.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το τέλος της σύσκεψης 
ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στις διαδικασίες που έχουν δρο-
μολογηθεί για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμανιών Κα-
βάλας, Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας , επισημαίνοντας 
ότι «η προσπάθεια αυτή στέλνει το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι 
ελκυστική χώρα για επενδύσεις».
Παράλληλα τόνισε ότι μέσα από την ανάπτυξη των λιμανιών 
ενισχύεται η γεωπολιτική και γεωστρατηγική αξία των λιμανιών 
της χώρας, ενώ, όπως είπε, το αμέσως επόμενο διάστημα θα 
προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των λιμανιών 
Βόλου και Ηρακλείου.

Από τα Χανιά ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στο νέο μοντέλο λι-
μενικής διακυβέρνησης που, όπως τόνισε, απαιτεί συνεργασίες 
των τοπικών κοινωνιών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
«Εμείς, αυτό που ενθαρρύνουμε είναι η βέλτιστη αξιοποίηση 
του κάθε λιμανιού ξεχωριστά», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Πλακιωτάκης στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην ένταξη 
της Κρήτης στο μεταφορικό ισοδύναμο, στο οποίο συμπερι-
λαμβάνεται και ο πρωτογενής τομέας, ενώ ανακοίνωσε ότι 
σύντομα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για 
τη θαλάσσια νησιωτική πολιτική που, όπως είπε, αποτελεί μια 
ολοκληρωμένη, ολιστική προσέγγιση για τα θέματα της νησιω-
τικότητας της χώρας.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, «η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη μέσα σε 15 μήνες υλοποιεί τις προεκλογικές της δε-
σμεύσεις και με συντεταγμένο τρόπο αντιμετωπίζει τα προβλή-
ματα της χώρας».
Από τα Χανιά ο Πλακιωτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση 
για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από το υπουρ-
γείο του, ανέφερε ότι, μετά την 1η Μαρτίου και την απόφαση 
για μέγιστη επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων της χώρας, 
τα στελέχη του Λιμενικού με αυταπάρνηση, αποφασιστικότητα 
και ανθρωπισμό, περιόρισαν τις ροές επισημαίνοντας ότι τον 
Σεπτέμβριο του 2020 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019, οι 
ροές περιορίστηκαν κατά 98%.
Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας αναφέρθηκε στις προσπάθει-

ες ενίσχυσης του Λιμενικού Σώματος μέσα από ένα εξοπλιστικό 
πρόγραμμα ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έκανε γνω-
στό ότι για την επόμενη προγραμματική περίοδο το εξοπλιστικό 
πρόγραμμα του Λιμενικού Σώματος θα υπερβεί τα 800 εκατομ-
μύρια ευρώ.
Αναφορικά με θέματα που αφορούν την περιοχή των Χανίων 
ο κ. Πλακιωτάκης ανακοίνωσε ότι ήδη έχουν εγκριθεί χρημα-
τοδοτήσεις ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να 
υλοποιηθούν μελέτες για έργα στα λιμάνια Γαύδου, Σφακίων 
και Παλαιόχωρας. 
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης των 
ακτών στον κόλπο των Χανίων ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε 
ότι το υπουργείο είναι έτοιμο σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο 
Κρήτης και την επιστημονική κοινότητα να χρηματοδοτήσει τις 
μελέτες που απαιτούνται ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Παράλληλα αναφέρθηκε στο σχεδιασμό για την ανάπτυξη και 
αναβάθμιση των υποδομών του λιμανιού της Σούδας το οποίο 
όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «είναι ένα σημαντικό λιμάνι με με-
γάλες αναπτυξιακές δυνατότητες σε όλα τα επίπεδα».
Ο κ. Πλακιωτάκης στάθηκε και στις προσπάθειες για στήριξη της 
ακτοπλοΐας την περίοδο της πανδημίας, αναφέροντας ότι συνο-
λικά η ακτοπλοΐα μέχρι σήμερα επιδοτήθηκε με 35 εκατομμύρια 
ευρώ, ενώ ειδικά η ακτοπλοΐα της Κρήτης επιδοτήθηκε με το 
ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Σύντομα θα γίνει κοινοποίηση ειδικών φορολογικών κινήτρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΕΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Σήμερα, στις 18:00 ορίσθηκε να ξεκινήσει η τριήμερη δι-
αδικασία της πρότασης μομφής που κατέθεσε ο πρόεδρος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας και η 
κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατά του υπουρ-
γού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα. Η συζήτηση της 
πρότασης μομφής κατά υπουργού της κυβέρνησης, σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, μπορεί να διαρκέσει 
έως και τρεις ημέρες και θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή 
ονομαστικής ψηφοφορίας. 
Η πρόταση μομφής για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να συ-
γκεντρώσει 151 θετικές ψήφους, αντιθέτως απορρίπτεται. 
Εάν η πρόταση μομφής απορριφθεί τότε δεν μπορεί να 
υποβληθεί άλλη για το ίδιο πρόσωπο ή με πανομοιότυπο 
σκεπτικό εάν δεν παρέλθουν έξι μήνες, εκτός και εάν αυτή 
υπογράφεται και από τους 300 βουλευτές. 
Ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, εκ μέ-
ρους της κυβέρνησης, δήλωσε στην Ολομέλεια ότι απο-
δέχεται να ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση της πρότασης 
μομφής που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης και δεν χρειάζεται η διήμερη προθεσμία για την 
εκκίνηση της συζήτησης που παρέχει στην κυβέρνηση ο 
Κανονισμός της Βουλής. Ο κ. Γεραπετρίτης επέκρινε το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την κατάθεση 
αυτής της πρότασης μομφής λέγοντας ότι στην κοινοβου-
λευτική δημοκρατία η δυνατότητα κατάθεσης πρότασης 
μομφής μπορεί να αποτελεί «φάρμακο» για την Πολιτεία 
αλλά εάν γίνεται, όπως τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετατρέ-
πεται σε «φαρμάκι», τονίζοντας ότι αυτήν την ώρα που 

ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει 
με διάγγελμα μέτρα για την πανδημία, την στιγμή που 
υπάρχουν ανοικτά τα εθνικά θέματα με την συνεχιζόμε-
νη προκλητικότητα αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων στο Αιγαίο από την Τουρκία, η αξιωματική 
αντιπολίτευση επιλέγει να καταθέσει πρόταση μομφής. Η 
κυβέρνηση είναι διαθέσιμη και ζητά να ξεκινήσει άμεσα 
η διαδικασία.
Νωρίτερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
Αλέξης Τσίπρας κλείνοντας την ομιλία του στην Ολομέλεια 
επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών «Ρυθ-
μίσεις οφειλών πλαίσιο δεύτερης ευκαιρίας» ανακοίνωσε 
την κατάθεση πρότασης μομφής κατά του υπουργού Οι-
κονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, σύμφωνα με το άρθρο 
142 του Κανονισμού της Βουλής.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας χαρακτηριστικά 
ανέφερε πως «καταθέτουμε πρόταση μομφής εναντίον 
του υπουργού που εισηγείται αυτόν το νόμο έκτρωμα. Τον 
νόμο της πτώχευσης, της χρεοκοπίας ακόμη και φυσικών 
προσώπων και νοικοκυριών. Τον νόμο της άμεσης ρευ-
στοποίησης της περιουσίας τους. Τον νόμο που μετά από 
οκτώ χρόνια προστασίας εντός των μνημονίων, έρχεται 
να άρει της προστασία της πρώτης κατοικίας και μάλιστα 
εν μέσω πανδημίας. Δε θα σας αφήσουμε να κατεδαφίζε-
τε τη προστασία της πρώτης κατοικίας και να πτωχεύετε 
τους Έλληνες στα μουλωχτά. Σαν τους κλέφτες». Μάλιστα 
ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε «να ξεκινήσει άμεσα η τριήμε-
ρη συζήτηση, προκειμένου να αναγκαστεί να έρθει και ο 

κύριος Μητσοτάκης, που κρύβεται. Να έρθει και να μας 
εξηγήσει, κύριε υπουργέ, γιατί σας υπερασπίζεται και ποια 
είναι τα συμφέροντα και οι λόγοι εκείνοι που επιβάλουν εν 
μέσω πανδημίας να νομοθετείτε την άρση της προστασίας 
της πρώτης κατοικίας και τη ρευστοποίηση της περιουσί-
ας των αδύναμων συμπολιτών μας». 
Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας απα-
ντώντας στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
ανέφερε «αιδώς αργείοι» καθώς η κατάργηση της πρώ-
της κατοικίας υπάρχει από το 2019 με υπογραφή Αλέξη 
Τσίπρα. Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγιναν χιλιάδες ηλεκτρο-
νικοί πλειστηριασμοί και κατέληξε λέγοντας στον αρχηγό 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης «κρείττον του λαλείν το 
σιγάν».
Στο ίδιο μήκος και ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, 
από την δική του πλευρά, παρουσίασε στοιχεία σχετικά με 
την αντιμετώπιση της πανδημίας, λέγοντας πως αυτά τα 
στοιχεία αποκαλύπτουν με «σκληρό» τρόπο ότι η κυβέρ-
νηση εργάζεται «σκληρά» για την αντιμετώπιση του κο-
ρονοϊού και για αυτό έχει καταφέρει συγκριτικά να αντιμε-
τωπίσει καλύτερα την πανδημία σε σχέση με άλλες χώρες.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας 
Λοβέρδος, λίγο πριν την διακοπή της συνεδρίασης, ζήτη-
σε να παραταθεί για λίγο η συζήτηση προκειμένου και η 
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά να μπορέσει να 
τοποθετηθεί για το νομοσχέδιο. Κάτι που όμως δεν μπο-
ρούσε να γίνει δεκτό τόσο από τον πρόεδρο της Βουλής 
όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Σειρά νομοθετικών βελτιώσεων στο νομοσχέδιο «Ρυθμί-
σεις οφειλών και πλαίσιο δεύτερης ευκαιρίας» κατέθεσαν 
με την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια, οι υπουρ-
γοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Ανάπτυξης 
‘Αδωνις Γεωργιάδης. Ειδικότερα, όπως σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατατέθηκαν 78 βελτιώσεις στην πλειονότητά 
τους να είναι νομοτεχνικές αναδιατυπώσεις, ενώ για τις 
ουσιαστικές τροποποιήσεις διατάξεων οι δύο υπουργοί 
είχαν ενημερώσει την Επιτροπή Οικονομικών κατά την 
επεξεργασία του νομοσχεδίου.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την 
κατάθεση των νομοτεχνικών βελτιώσεων στην Ολομέ-
λεια επικεντρώθηκε στην αποσαφήνιση της διάταξης του 
νομοσχεδίου όπου παραμένει το ακατάσχετο όριο για 
οφειλές στα 1.250 ευρώ, προκειμένου όπως είπε να μην 
υπάρχει καμία απολύτως παρανόηση.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης σχετικά με το άρθρο 268 που αφορά τις αναπρο-
σαρμογές ασφαλίστρων συμβολαίων Υγείας -και ήδη 
η Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25 έχουν καταθέσει αιτήσεις 
αντισυνταγματικότητας που θα συζητηθούν αργότερα 
στην Ολομέλεια- κατέθεσε δύο νομοθετικές βελτιώσεις. 
Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι, μετά και τις παρατηρήσεις 
της έκθεσης της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, 
προστίθεται στην παρ. 4 του άρθρου 268 ότι «μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, με εξαίρεση συμβάσεις 
στις οποίες είτε δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή ασφα-
λίστρων, είτε προβλέπεται σταθερή αναπροσαρμογή 
ασφαλίστρων», ώστε να είναι απόλυτα -όπως είπε- ξεκά-
θαρο ότι αυτή η ρύθμιση αφορά μόνο τα συμβόλαια που 
προβλέπεται η μονομερής αναπροσαρμογή των ασφαλί-
στρων και όχι σε εκείνα που είναι σταθερά ασφαλίστρων. 

Επίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά τις 
παρατηρήσεις όπως επανέλαβε και της Επιστημονικής 
Επιτροπής, προχώρησε στην τροποποίηση του τελευταί-
ου εδαφίου της παρ.1 του εσωτερικού άρθρου 2Α τ και 
το ύψος της αναπροσαρμογής ασφαλίστρων δεν θα κα-
θορίζεται «με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων», όπως προέβλεπε το νομοσχέδιο, αλλά «με 
Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». Ο υπουρ-
γός επισήμανε ότι στην Επιτροπή Οικονομικών ο ίδιος είχε 
προτείνει το ύψος των αναπροσαρμογών να γίνεται με 
βάση τον δείκτη του ΙΟΒΕ, που είναι ένας αντικειμενικός 
δείκτης. Επειδή όμως τίθεται ένα θέμα ασφάλειας δικαίου, 
τροποποιούμε τη διάταξη και προβλέπουμε την έκδοση 
Προεδρικού Διατάγματος, ανέφερε.

ΔΙΕΚΟΠΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
Ο υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης, εκ μέρους της κυβέρνησης, ζήτησε να ξεκινήσει άμεσα η τριήμερη διαδικασία

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Στις σημαντικές προοπτικές που συγκεντρώνει η Ελλάδα 
μέσω της IWG (παγκόσμιος πάροχος ευέλικτων χώρων 
εργασίας) ώστε να καταστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία 
βασικός «παίκτης» στην αγορά χώρων ευέλικτης εργασί-
ας, αναφέρθηκε -σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο διευθύνων σύμ-
βουλος της IWG, Χρήστος Μισαηλίδης, κατά την ομιλία 
του σήμερα στο 21ο συνέδριο Prodexpo 2020.
Ο κ. Μισαηλίδης, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, 
επεσήμανε ότι πλέον κινούμαστε σε νέα δεδομένα. Σύμ-
φωνα με έρευνες έως το 2030 η ραγδαία ανάπτυξη και η 
γενικότερη στροφή στην εργασιακή ευελιξία, θα οδηγήσει 
το 30% των εργαζομένων των μεγάλων εταιρειών να ερ-
γάζεται σε ευέλικτους χώρους εργασίας.
Επίσης αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες που δημι-
ουργεί η άνοδος της χρήσης των ευέλικτων χώρων ερ-
γασίας καθώς και στην  επίδραση τους στο Commercial 
Real Estate.
Ο κ. Μισαηλίδης έκανε αναφορά και στα σχέδια της IWG 

για την επόμενη πενταετία, τα οποία μεταξύ άλλων προ-
βλέπουν στην αύξηση των ευέλικτων χώρων εργασίας 
στην Αθήνα από εννιά που είναι σήμερα σε τουλάχιστον 
60.
Καταλήγοντας ανέφερε πως η εξάπλωση του δικτύου 
της IWG στην Αθήνα θα συνεχίσει να υλοποιείται μέσω 
partnerships με τους ιδιοκτήτες, ενώ πανελλαδικά σε όλες 
τις κεντρικές πόλεις της χώρας μας μέσω ενός μοντέλου 
franchise, το οποίο θα προσφέρει ευκαιρίες σε επιχειρη-
ματίες όλης τη χώρας να συμπράξουν και να αναπτύξουν  
μαζί με την IWG το δικό τους επαγγελματικό κέντρο. «Τα 
περιθώρια κέρδους της λειτουργίας ενός ευέλικτου χώ-
ρου εργασίας επιφέρει σημαντικά οφέλη δια μέσου της 
σύναψης συμμαχιών σε πολλαπλά επίπεδα» σημείωσε 
χαρακτηριστικά. 
«Η IWG ξέρει καλύτερα από τον καθένα να δημιουργεί 
υπεραξία ανά τετραγωνικό» τόνισε στο ίδιο συνέδριο ο 
Managing Director της Zoia, Σταύρος Τόλιας  μιλώντας για 

την συνεργασία του με την IWG. Για την Ελληνική αγορά 
δήλωσε: «Η αγορά των ευέλικτων χώρων βρίσκεται ακό-
μη σε νηπιακό στάδιο στην Ελλάδα με ελάχιστους παίκτες. 
Αυτό θα δώσει την δυνατότητα στους νέους επιχειρημα-
τίες που θα εισέλθουν στην αγορά αυτή να αναπτυχθούν 
γρήγορα , ενσωματώνοντας την διεθνή εμπειρία ώστε να 
αποφευχθούν λάθη που έχουν γίνει διεθνώς προσφέρο-
ντας υπεραξία σε όλους τους εμπλεκόμενους. «
Ο Country Director της Canon, Σωτήρης Παπαχριστόπου-
λος είπε: «Το μέλλον ανήκει στους ευέλικτους χώρους 
εργασίας και η IWG αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο στο 
Flexible Workplace ! Παρέχει τεχνολογία, υπηρεσίες και 
ένα business περιβάλλον το οποίο δίνει την δυνατότητα 
στους εργαζόμενους να δουλεύουν με ουσιαστικό τρόπο 
προσφέροντας κέρδος στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 
έως και 30% και εξοικονόμηση χρόνου έως και 20%».

Την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας και στην 
ελληνική οικονομία καταγράφει η ετήσια έκθεση 2020 για 
την ελληνική οικονομία και την απασχόληση την οποία 
δίνει στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), όπως επιση-
μαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Πα-
ναγόπουλος, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο μετασχηματι-
σμός της ελληνικής οικονομίας είναι σύνθετος και απαιτεί 
μία νέα αναπτυξιακή στρατηγική, με αξιακό κριτήριο την 
απασχόληση, την εργασία και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο, ο 
σχεδιασμός της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής πρέπει να 
συνοδευτεί με ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο.
Τα βασικά σημεία, οι θέσεις και οι προτάσεις οικονομικής 
πολιτικής, που παρουσίασε ο επιστημονικός διευθυντής 
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και καθηγητής του τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Αργεί-
της, συνοψίζονται στα εξής:
«- Η διπλή κρίση, υγειονομική και οικονομική, έχει προ-
καλέσει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην αγορά 
εργασίας και στη ζωή των εργαζομένων και των πολι-
τών. Η κρίση έχει προκαλέσει έκρηξη αβεβαιότητας και 
ανασφάλειας και σοβαρή έλλειψη εμπιστοσύνης των 

εργαζομένων όσον αφορά την προστασία θεμελιωδών 
εργασιακών δικαιωμάτων τους και του βιοτικού επιπέδου 
τους, καθώς και όσον αφορά τις αναπτυξιακές προοπτικές 
της οικονομίας, με τρόπο που να διασφαλίζεται ένα αξιο-
πρεπές επίπεδο ευημερίας.
- Τους τελευταίους μήνες, η οικονομία βυθίστηκε ξανά σε 
βαθιά ύφεση και η ευθραυστότητά της επιδεινώθηκε. Το 
β’ τρίμηνο του 2020, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε 
κατά 15,2%. Τη μεγαλύτερη μείωση υπέστησαν η κατα-
νάλωση και οι εξαγωγές, ενώ μικρότερη ήταν η μείωση 
των επενδύσεων, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν 
την «αχίλλειο πτέρνα» της ελληνικής οικονομίας.
- Τα νοικοκυριά, που ουσιαστικά στηρίζουν την οικονομι-
κή δραστηριότητα, καθώς διατηρούν σημαντικό έλλειμμα 
στο ισοζύγιό τους, βρίσκονται σε δεινή χρηματοοικονομι-
κή θέση, με σημαντικές επιπτώσεις στις καταναλωτικές και 
χρηματοοικονομικές αποφάσεις τους. Ενδεικτικό είναι ότι 
το β’ τρίμηνο του 2020 η ιδιωτική κατανάλωση ήταν ίση 
με 28,8 δισ. ευρώ, όταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 
ήταν ίση με 32,6 δισ. ευρώ. Η διαχείριση της πανδημικής 
κρίσης με παρεμβάσεις που μειώνουν την απασχόληση 
και τις αμοιβές αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω την 
ήδη εύθραυστη κατάσταση και το βιοτικό επίπεδο των 
νοικοκυριών.

- Η θέση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι ότι βραχυμεσοπρόθεσμα οι 
προοπτικές εξόδου της οικονομίας από την κρίση και η 
μετάβασή της σε διατηρήσιμη δυναμική είναι συνάρτηση 
της προστασίας του όγκου και της ποιότητας της απασχό-
λησης και της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος στα 
μεσαία και τα κατώτερα άκρα της κλίμακας κατανομής 
του εισοδήματος.
- Οι επιχειρηματικές επενδύσεις παραμένουν διαχρονικά 
χαμηλές, ενώ ο κύριος όγκος τους αφορά κτιριακές υπο-
δομές. Παρατηρείται ανεπάρκεια επενδύσεων, που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενδυνάμωση του παραγω-
γικού ιστού. Ο λόγος πίσω από αυτήν την ανεπάρκεια δεν 
είναι χρηματοδοτικός, τουλάχιστον σε επίπεδο τομέα, ο 
οποίος διαχρονικά διακρίνεται από πλεόνασμα ρευστότη-
τας και σχετικά βιώσιμη χρηματοοικονομική κατάσταση.
- Ο σημερινός όγκος και η διάρθρωση κυρίως των εγχώ-
ριων ιδιωτικών επενδύσεων είναι παράγοντες που προ-
σθέτουν αβεβαιότητα στη μακροοικονομική λειτουργία 
της οικονομίας και αναπτυξιακή ανησυχία ως προς την 
πραγματική συμβολή τους στον παραγωγικό και τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Συνέχεια στη σελ. 11
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ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Συνέχεια από τη σελ. 10

- Μεσομακροπρόθεσμα, η συνοχή, η ανθεκτικότη-
τα και η βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας, θα 
εξαρτηθεί από την αύξηση των ιδιωτικών, των δη-
μόσιων και των κοινωνικών επενδύσεων, με έμφαση 
στις πράσινες επενδύσεις. Η αύξηση των πράσινων 
επενδύσεων και η πράσινη αναδιάρθρωση της κα-
ταναλωτικής δαπάνης απαιτεί πολιτική και επιχει-
ρηματική δέσμευση σε πολύ συγκεκριμένες κλαδικές 
και τομεακές παρεμβάσεις, με στόχο την ενίσχυση της 
πράσινης παραγωγικότητας.
- Παρά την αναστολή των δημοσιονομικών περιορι-
σμών το 2020 και το 2021, η συνέχιση της υγειονο-
μικής κρίσης και του υφεσιακού της αντίκτυπου, σε 
συνδυασμό με την αυξανόμενη αστάθεια στο ευρύ-
τερο γεωπολιτικό περιβάλλον της χώρας, δημιουρ-
γεί σημαντικούς περιορισμούς και προκλήσεις στην 
άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Το συνολικό 
έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να δι-
αμορφωθεί φέτος στο 8,6% του ΑΕΠ (έναντι πλεονά-
σματος 1,5% του ΑΕΠ το 2019), ενώ το πρωτογενές 
έλλειμμα στο 5,7% του ΑΕΠ (έναντι πλεονάσματος 
4,4% του ΑΕΠ το 2019). Η εξέλιξη αυτή θα έχει σο-
βαρό αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική συνοχή του 
ελληνικού Δημοσίου, τερματίζοντας μια περίοδο 
τεσσάρων ετών διατήρησης της χώρας σε κατάσταση 
δημοσιονομικής φερεγγυότητας.
- Με δεδομένες τις συνθήκες στις αγορές κεφαλαίων, 
οι εκδόσεις νέου χρέους στην παρούσα φάση συ-
νεπάγονται βραχυχρόνια οφέλη σε όρους κόστους 
δανεισμού και περιθωρίων διαχείρισης της υπό εξέ-
λιξη πανδημικής κρίσης. Παρά ταύτα, αυξάνουν τον 
πιστωτικό κίνδυνο της αναχρηματοδότησης του χρέ-
ους μεσομακροχρόνια και γι’ αυτό απαιτείται συνετή 
διαχείριση του μαξιλαριού ρευστότητας.
- Ο προαναφερόμενος κίνδυνος θα εξαρτηθεί, με-
ταξύ άλλων, από την εξομάλυνση των τρεχουσών 
και των μελλοντικών πρωτογενών πλεονασμάτων 
και χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου, από 
την επεκτατική δυναμική της οικονομίας, μέσω της 
ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοι-

κοκυριών και των δημόσιων επενδύσεων, από την 
ταχεία και παραγωγική αξιοποίηση των πόρων του 
Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και από το χρόνο και το 
καθεστώς επαναφοράς των περιορισμών του δημο-
σιονομικού πλαισίου της ΕΕ.
- Ο πραγματισμός στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της 
χώρας επιτάσσει, μεταξύ άλλων, τον αναπροσανα-
τολισμό του πλαισίου άσκησης της δημοσιονομικής 
πολιτικής, με τρόπο που θα αντιμετωπίζει τα συσ-
σωρευμένα από τα χρόνια της κρίσης κοινωνικά 
προβλήματα και τις αναπτυξιακές αποκλίσεις της. Στο 
πλαίσιο αυτό, εκτός από την αύξηση των δημόσιων 
επενδύσεων και από μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου 
εισοδήματος, απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις 
για τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και των 
προνοιακών δομών της χώρας, την περιβαλλοντική 
προστασία και την προαγωγή της ευημερίας των πο-
λιτών.
- Το μέγεθος του σοκ απασχόλησης που προκάλεσε η 
πανδημία αποτυπώνεται στο δείκτη των συνολικών 
ωρών απασχόλησης σε βασικές θέσεις εργασίας, ο 
οποίος στη χώρα μας διαμορφώθηκε το β’ τρίμηνο 
του 2020 στις 62 μονάδες έναντι 85,1 μονάδων το δ’ 
τρίμηνο του 2019.
- Πριν από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, το 
73% των απασχολουμένων σε όλους τους κλάδους 
εργαζόταν υπερωριακά, ενώ σε ορισμένους κλάδους, 
όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το αντίστοιχο 
ποσοστό ξεπερνούσε το 80%. Η πανδημική κρίση έχει 
μεταβάλει αυτήν την εικόνα, αν και διαφαίνεται ότι 
αυτό, δεδομένων των εξελίξεων στην αγορά εργασί-
ας στη διάρκεια της πανδημίας, είναι μία προσωρινή 
εξαίρεση από τον κανόνα της υπερεργασίας. Το β’ 
τρίμηνο του 2020, το  ποσοστό των ατόμων που ερ-
γαζόταν υπερωριακά μειώθηκε σε 55%, ενώ το 19% 
εργαζόταν πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα.
- Η κατάσταση αυτή αποκαλύπτει την εικόνα μίας 
αγοράς εργασίας που έχουν ανατραπεί θεμελιώδη 
εργασιακά δικαιώματα και έχει επιβληθεί de facto 
κατάργηση του οκταώρου και ρευστοποίηση του 
χρόνου έναρξης και λήξης της εργασίας. Η επικρά-
τηση κλίματος επισφάλειας και αβεβαιότητας δεν 

είναι ένδειξη οικονομικής και κοινωνικής προόδου. 
Υπάρχει σαφής και άμεση ανάγκη ενίσχυσης του 
θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της αγοράς εργασίας, 
με στόχο την προστασία της εργασίας και του εισο-
δήματος των εργαζομένων, ύστερα από ουσιαστικό 
κοινωνικό διάλογο. Η θεσμοθέτηση αυτής της de 
facto κατάργησης του οκταώρου και, μάλιστα, σε 
βάρος της αμοιβής του εργαζομένου και σε όφελος 
της περαιτέρω ελαστικοποίησης του χρόνου εργασί-
ας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, θα είναι 
μία πολύ σοβαρή εξέλιξη κοινωνικής οπισθοδρόμη-
σης. Μία τέτοια παρέμβαση, η οποία θα καταργήσει 
θεμελιακά εργασιακά δικαιώματα και θα επιδεινώσει 
τις συνθήκες εργασίας και την ποιότητα ζωής των ερ-
γαζομένων, αποκαλύπτει την πολιτική κενότητα της 
ρητορικής περί μετάβασης της χώρας σε ένα δίκαιο 
υπόδειγμα βιώσιμης μεγέθυνσης.
- Μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου η έξοδος από το ερ-
γατικό δυναμικό κυμάνθηκε μεταξύ 100 χιλιάδων και 
180 χιλιάδων ατόμων σε σχέση με τους αντίστοιχους 
μήνες του 2019. Ο μεγαλύτερος όγκος αυτών των 
ατόμων αφορά εργαζόμενους που βρίσκονται σε 
αναστολή εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των 
τριών μηνών και λαμβάνουν εισόδημα λιγότερο από 
το 50% του μισθού τους. Ο κίνδυνος φτωχοποίησης 
αυτών των ατόμων είναι ιδιαίτερα υψηλός.
- Το κόστος απώλειας εργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλό 
στην Ελλάδα, αφού, ύστερα από δύο χρόνια ανεργί-
ας, ο άνεργος έχει απολέσει το 47% του εισοδήματός 
του. Το αποτέλεσμα αυτό κατατάσσει την Ελλάδα 
στην τρίτη χειρότερη θέση στην Ευρωζώνη.
- Το β’ τρίμηνο του 2020, ο μέσος μηνιαίος μισθός 
μειώθηκε κατά περίπου 10% σε σχέση με το ίδιο τρί-
μηνο του 2019. Στο ίδιο διάστημα, το ποσοστό των 
απασχολουμένων που λάμβανε από 0 έως 200 ευρώ 
αυξήθηκε από  1% σε περίπου 12%. Το ποσοστό των 
ατόμων που λάμβανε από 400 έως 600 ευρώ μειώ-
θηκε από 16,3% στο 12,3%, ενώ το β’ τρίμηνο του 
2020 το 72,9% των απασχολουμένων είχε αποδοχές 
λιγότερες των 1.000 ευρώ.

Συνέχεια στη σελ. 12
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Συνέχεια από τη σελ. 11

- Παρά την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρου-
άριο του 2019, το ύψος του βρίσκεται κάτω από το όριο 
φτώχειας και απέχει σημαντικά από το ύψος ενός μισθού 
αξιοπρεπούς διαβίωσης. Το στοιχείο αυτό λαμβάνει βα-
ρύνουσα διάσταση, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 31% 
των απασχολουμένων το β’ τρίμηνο του 2020 έλαβαν 
αποδοχές μικρότερες του κατώτατου μισθού. Η πρόταση 
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι ότι ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στο 60% του διάμεσου μισθού, βάσει ενός 
προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα πρέ-
πει να συμφωνηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους. Μία 
τέτοια θεσμική παρέμβαση θα συμβάλει καθοριστικά στη 
μετάβαση της χώρας σε ένα νέο υπόδειγμα βιώσιμης και 
δίκαιης ανάπτυξης.
- Ο εξαγωγικός προσανατολισμός της οικονομίας παρα-
μένει προβληματικός, αφού δεν έχουν υπάρξει βελτιώσεις 
στη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι 
εξαγωγές μεταποιητικών και ενδιάμεσων προϊόντων είναι 
συγκριτικά χαμηλές, όταν οι εισαγωγές μεταποιητικών, 
κεφαλαιουχικών και ενδιάμεσων προϊόντων, παραμέ-
νουν υψηλές. Οι εξαγωγές εμφανίζουν μία ισχυρή τάση 
εξειδίκευσης σε κλάδους χαμηλής τεχνολογικής έντασης, 
όπως η παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων και προ-
ϊόντων χάρτου-ξύλου, καθώς και προϊόντων εξόρυξης.
- Η ποιοτική υποβάθμιση του καλαθιού εξαγώγιμων 
αγαθών που παράγονται στην Ελλάδα αντανακλά την 
επιδείνωση της οικονομικής συνθετότητας του εγχώριου 
παραγωγικού υποδείγματος, καθώς υποχωρεί από την 

52η θέση το 2008 στην 55η το 2018 ανάμεσα σε 133 χώ-
ρες. Παρατηρείται έτσι μία αναντιστοιχία μεταξύ της θέσης 
της χώρας ως προς το επίπεδο οικονομικής συνθετότητας 
(55η θέση) και της θέσης ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
(33η θέση) για το 2018. Η αναντιστοιχία αυτή υποδεικνύει 
ότι η ποιότητα του παραγωγικού υποδείγματος υπονο-
μεύει την προοπτική ισχυρών και διατηρήσιμων ρυθμών 
μεγέθυνσης, με κίνδυνο την περαιτέρω διολίσθηση στην 
παγκόσμια κατάταξη ως προς το πραγματικό κατά κεφα-
λήν ΑΕΠ της χώρας. Επίσης, υποδεικνύει ότι η ελληνική 
οικονομία είναι ανέτοιμη να μεταβεί στην 4η βιομηχανική 
επανάσταση.
- Από το 2003 έως το 2018, η Ελλάδα έχει προσθέσει 13 
νέα αγαθά στο εξαγωγικό καλάθι της, με τη συνολική αξία 
τους το 2018 να ανέρχεται στα 418 εκατ. δολάρια ή στα 
39 δολάρια ανά κάτοικο. Την περίοδο 2003-2018, στην 
Ελλάδα, η μέση συνεισφορά ανά κάτοικο του κάθε νέου 
προϊόντος είναι μόλις 3 δολάρια, όταν στην Πορτογαλία 
και στην Κύπρο ήταν 6 και 11,4 δολάρια αντίστοιχα, ενώ 
στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία 7 και 11,1 δολάρια αντί-
στοιχα. Η πενιχρή συνεισφορά των νέων εξαγώγιμων 
προϊόντων στο ΑΕΠ ερμηνεύει τη δυσκολία της χώρας να 
επιστρέψει σε υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικο-
νομικής μεγέθυνσης. Επίσης, αποκαλύπτει την κενότητα 
της ρητορικής περί εξωστρέφειας της οικονομίας.
- Μία αποτελεσματική αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει 
να στοχεύει στην τεχνολογική αναβάθμιση και αύξηση 
της διαφοροποίησης του καλαθιού εξαγωγών. Αναγκαία 
προϋπόθεση αποτελεί η αύξηση του μεριδίου παραγωγής 
των μεταποιητικών δραστηριοτήτων μέσης προς υψηλής 
τεχνολογίας, όπως π.χ. η παραγωγή των κλάδων «χημι-
κών ουσιών και προϊόντων» και «ηλεκτρονικών προϊό-
ντων».
- Στο ίδιο πλαίσιο, το αγροδιατροφικό σύστημα έχει επί-
σης αξιόλογες και αναξιοποίητες δυνατότητες να συμβά-
λει στην αντιστροφή της διαδικασίας αποδυνάμωσης της 
παραγωγικής βάσης. Αναλύοντας τη μεταβολή του δείκτη 
εξάρτησης από τις εισαγωγές σε ορισμένα βασικά προϊό-
ντα από το 2009 έως το 2017, παρατηρείται ότι σε βασικά 
είδη διατροφής ο δείκτης εξάρτησης από τις εισαγωγές 
είναι υψηλός και παραμένει διαχρονικά σε υψηλό επίπε-
δο (γαλακτοκομικά 58,6%, κρέας 52,7%, φυτικά έλαια 
43,2%) είτε αυξάνεται (δημητριακά από 32% σε 43,2%, 

αμυλώδεις ρίζες από 26,9% σε 40,5%). Ο δείκτης βελτι-
ώθηκε σημαντικά στα όσπρια και έχει τιμή χαμηλότερη 
από 20% στα αλκοολούχα ποτά, τα φρούτα, τα αυγά, τα 
ελαιούχα φυτά και τα λαχανικά.
- Η μεταβολή του δείκτη αυτάρκειας σε ορισμένα βασικά 
προϊόντα από το 2009 έως το 2017 δείχνει ότι ο δείκτης 
είναι χαμηλός σε βασικά είδη διατροφής, όσπρια (74,2%), 
δημητριακά (72,5%), γαλακτοκομικά (70,6%), αμυλώ-
δεις ρίζες (63,7%), κρέας (51,5%), σχετικά ικανοποιητι-
κός σε αυγά (84,3%) και φυτικά έλαια (90,5%), υψηλός - 
κοντά στο 100% - σε ελαιούχα φυτά και αλκοολούχα ποτά 
και πολύ υψηλός στα λαχανικά (114,5%) και στα φρούτα 
(154,7%).
- Η εκπλήρωση του ρόλου που προσδοκάται από το 
αγροδιατροφικό σύστημα προϋποθέτει ριζικές αλλαγές. 
Πρωτίστως, απαιτείται αναπροσαρμογή των ακολουθού-
μενων πολιτικών και πρακτικών, οι οποίες, κατά κοινή 
παραδοχή, άφησαν αναξιοποίητες τις δυνατότητες και 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του. Η στρατηγική για το 
αγροδιατροφικό σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει μία 
νέα ισορροπία ανάμεσα στο μαζικό-ομογενοποιημένο και 
στο διαφοροποιημένο μοντέλο ανάπτυξης, την πύκνωση 
των εγχώριων κλαδικών διασυνδέσεων, την αύξηση της 
εγχώριας προστιθέμενης αξίας και την ανέλιξη στις διε-
θνείς αλυσίδες αξίας, την αύξηση του ποσοστού αυτάρ-
κειας σε βασικά είδη διατροφής με ενίσχυση των σχετικών 
προϋποθέσεων και σε ισορροπία με την εξωστρέφεια.
- Ο αναπτυξιακός μετασχηματισμός της χώρας μας προ-
ϋποθέτει μία ολιστική στρατηγική ιεράρχησης προτεραι-
οτήτων, συγκριτικών πλεονεκτημάτων και αναδιάρθρω-
σης της παραγωγικής εξειδίκευσης σε κλαδικό και τομεακό 
επίπεδο, σύμφωνα με α) τις ανάγκες αύξησης του βαθμού 
αυτάρκειας της χώρας σε βασικά καταναλωτικά, ενδιάμε-
σα και τελικά αγαθά και β) τη μεταβαλλόμενη δομή της 
διεθνούς ζήτησης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και να αυξηθεί με δι-
ατηρήσιμο τρόπο η εξωστρέφεια της οικονομίας» τόνισε 
ο κ. Αργείτης.
Το πλήρες κείμενο της ετήσιας έκθεσης 2020 έχει αναρτη-
θεί στις ιστοσελίδες της ΓΣΕΕ (www.gsee.gr) και του 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr).
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Στην εποχή των ηλεκτρονικών διοδίων εισήλθε, με την ενερ-
γοποίηση του «Egnatia Pass», ο μεγαλύτερος αυτοκινητό-
δρομος της Ελλάδας, μήκους 1000 χιλιομέτρων, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μάλιστα, η διοίκηση της εταιρείας «Εγνατία 
Οδός ΑΕ» αναμένει τον διπλασιασμό τουλάχιστον των χρη-
στών της υπηρεσίας, που σε μόλις ενάμιση μήνα έφτασαν 
τους 15.000 (Έλληνες και Βαλκάνιους).
Παρουσιάζοντας τη νέα υπηρεσία, στο πλαίσιο σημερινής συ-
νέντευξης Τύπου, ο διευθύνων σύμβουλος της «Εγνατία Οδός 
ΑΕ», Κωνσταντίνος Κουτσούκος, επισήμανε ότι με το «Egnatia 
Pass», η εταιρεία και οι χρήστες της υπηρεσίας εντάσσονται 
στο διαλειτουργικό σύστημα GRITS, που θα ενεργοποιηθεί 
στις 4/11 σε όλους του ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους.
Έτσι, όπως εξήγησε, ο κάτοχος του πομποδέκτη της εταιρείας, 
που δίνεται δωρεάν, θα μπορεί να ταξιδεύει από τη Βόρεια 
Ελλάδα ως την Πελοπόννησο και από την Ηγουμενίτσα μέχρι 
τους Κήπους, χωρίς στάσεις και καθυστερήσεις στους σταθ-

μούς διοδίων, αλλά και με τη μέγιστη ασφάλεια για την υγεία 
του, αφού εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού γενικώς συ-
στήνεται και η αποφυγή συνδιαλλαγών με χαρτονομίσματα.
Για να γίνει κάποιος χρήστης του «Egnatia Pass» θα πρέπει να 
προμηθευτεί τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη και να δημιουρ-
γήσει συνδρομητικό λογαριασμό, στον οποίο θα πιστώνεται 
ένα χρηματικό ποσό έναντι μελλοντικών διελεύσεων από 
τους σταθμούς διοδίων της εταιρείας, της σήραγγας Ακτίου 
- Πρέβεζας και από τις 4/11 όλων των ελληνικών αυτοκινη-
τοδρόμων.
Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να απευ-
θύνονται στα σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών, ήτοι 
στους σταθμούς διοδίων Μαλγάρων και Θεσσαλονίκης, στα 
γραφεία της εταιρείας στην πόλη και να εγγραφούν τηλεφω-
νικά στο 2310.470100.Στον αριθμό αυτό, ο δυνάμει χρήστης 
μπορεί να ζητήσει την ταχυδρομική αποστολή του πομποδέ-
κτη. Τον ερχόμενο μήνα (Νοέμβριο), θα λειτουργήσουν άλλα 

πέντε σημεία εξυπηρέτησης συνδρομητών, στους σταθμούς 
διοδίων Ανάληψης, Προμαχώνα, Ευζώνων, Παμβώτιδας και 
στα περιφερειακά γραφεία της εταιρείας στην Αλεξανδρούπο-
λη.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Κουτσούκος επισήμανε ότι εξετάζεται ήδη 
σε ορισμένους σταθμούς με μεγάλη κίνηση, οι χρήστες του 
«Egnatia Pass» να έχουν τη δυνατότητα διέλευσης από δύο 
λωρίδες ανά κατεύθυνση, έναντι της μίας σήμερα και τόνισε 
ότι η υπηρεσία δεν διατίθεται σε δίτροχα οχήματα.
Ο πρόεδρος της «Εγνατία Οδός ΑΕ», Γιώργος Κωνσταντό-
πουλος, σημείωσε ότι μετρά δεκαετίες η ανάπτυξη του εν 
λόγω συστήματος και κάλεσε τους Βορειοελλαδίτες οδηγούς 
να προμηθευτούν το «Egnatia Pass» και να στηρίξουν την 
«εμβληματική εταιρεία που επί 26 χρόνια αποτελεί βασικό πυ-
λώνα ανάπτυξης και η οποία, στη διάρκεια της υγειονομικής 
κρίσης δεν ζήτησε μέτρα ενίσχυσης και αποκατάστασης».

Είναι άνδρας, ηλικίας κυρίως 17 με 35 χρόνων, δεν φορά ζώνη 
ασφαλείας ενώ οδηγεί, ταυτόχρονα πίνει, παραβιάζει όριο τα-
χύτητας και STOP, μιλά στο κινητό, στέλνει μηνύματα, ενώ τέλος 
δεν ξέχνα να παρκάρει παράνομα!
Αυτά είναι -σημειώνει το ΑΠΕ- μερικά από τα χαρακτηριστικά 
του Έλληνα παραβάτη οδηγού, που ευθύνεται σημαντικά για τα 
τροχαία, το προφίλ του οποίου σκιαγραφούν τα στοιχεία έρευ-
νας του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλε-
γίου Ελλάδος, που παρουσιάστηκαν στη δεύτερη διαδικτυακή 
εκδήλωση του ΣΤ’ Κύκλου Διαλέξεων.
Μερίδιο ευθύνης στα τροχαία ατυχήματα, όπως δείχνουν τα 
στοιχεία έχουν και οι γυναίκες οδηγοί, οι οποίες σε μερικές πα-
ραβάσεις φαίνεται να «συναγωνίζονται» τους άνδρες.
«Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην επίλυση ενός σημα-
ντικού προβλήματος και να σβήσουμε -όπως κάναμε με το 
κάπνισμα- τη θλιβερή πρωτιά που έχει η χώρα μας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, κι αυτό είναι το πρώτο δείγμα γραφής» τόνισε ο 
Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, του Αμερικανικού 
Κολλεγίου Ελλάδος, Καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης, κατά 
την παρουσία των στοιχείων της πανελλήνιας έρευνας.
«Η επιστημονική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
είναι στην διάθεση της πολιτείας, φορέων αλλά κι οποιουδήποτε 
θέλει να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος» ανέφερε ο 
κ. Μπεχράκης απευθυνόμενος προς τον υφυπουργό Προστασί-
ας του Πολίτη, κ. Ελευθέριο Οικονόμου, ο οποίος παραβρέθηκε 
και μίλησε στη διαδικτυακή εκδήλωση.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 28/8/2020 έως 9/9/2020 
και συμμετείχαν 1.600 άτομα (άνδρες και γυναίκες) ηλικίας 17 
ετών και άνω από το σύνολο των αστικών και αγροτικών περι-
οχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.
Βασικό ερώτημα στους συμμετέχοντες ήταν πόσες φορές τους 
τελευταίους τρείς μήνες παραβίασαν τις διατάξεις του κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας όσον αφορά:
* Tη χρήση ζώνης ασφαλείας; Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε 
αναγωγή επί του συνόλου των οδηγών της χώρας, 1.260.000 

δηλαδή το 24% οδήγησαν από μια έως δέκα φορές χωρίς ζώνη 
ασφαλείας! Τα πρωτεία έχουν οι επαγγελματίες οδηγοί!
* Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Το παραβίασαν 2.800.000 δη-
λαδή το 49%, με πρώτους τους μοτοσικλετιστές και δεύτερους 
τους επαγγελματίες.
* Επιτάχυνση για να περάσουν με πορτοκαλί φανάρι: Πάτησαν 
γκάζι, αντί για φρένο 3.116.000, πάνω από τους μισούς το 54%. 
Από αυτούς το 56% ήταν άνδρες και 52% γυναίκες.
* Παραβίαση STOP: 346.000 οδηγοί, ποσοστό 6%. Δυστυχώς 
οι περισσότεροι ήταν επαγγελματίες.
* Τη χρήση αλκοόλ: 750.000 οδήγησαν έχοντας πιεί πάνω από 
ένα ποτό, δηλαδή το 13%!
* Κινητό και οδήγηση: 2.827.000 μιλούσαν και οδηγούσαν 
κρατώντας το κινητό στο χέρι, ποσοστό 49% . Οι μοτοσικλετι-
στές πρώτοι, με δεύτερους τους επαγγελματίες.
* Να στέλνει ή να διαβάζει μήνυμα στο κινητό: 577.000 είχαν...
αφήσει το τιμόνι και ασχολούνταν με το κινητό, ποσοστό 10%.
* Προγραμματισμός GPS κατά την οδήγηση: 1.038.000 το… 
ξέχασαν πριν ξεκινήσουν, ποσοστό 18%.
* Παραβίαση λωρίδας έκτακτης ανάγκης: 404.000 ήταν οι «έξυ-
πνοι», ποσοστό 7%.
* Οδήγηση μοτοσικλέτας χωρίς κράνος: 180.000, ποσοστό 
35%.
* Παράνομο παρκάρισμα: 865.000 , ποσοστό 15% , ενώ 
1.211.000 ανέφεραν ότι διπλοπάρκαραν, ποσοστό 21% !
Κι όλα αυτά τη στιγμή που η χώρα μας κατέχει «τη θλιβερή 
πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το υψηλότερο ποσοστό 
σε θανάτους από τροχαία δυστυχήματα. Ταυτόχρονα, το μεγα-
λύτερο ποσοστό των θυμάτων είναι ηλικίας 17 έως 35 ετών», 
όπως ανέφερε κατά την έναρξη της ομιλίας του ο υφυπουργός, 
κ. Οικονόμου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Οικονόμου 
(Παγκόσμια Τράπεζα), το οικονομικό κόστος από τα τροχαία 
ατυχήματα ανέρχεται στο 1-3% του ΑΕΠ κάθε κράτους. Στην 
Ε.Ε. ετησίως δαπανάται ποσό ύψους 160 δισ. ευρώ, το οποίο 

ισοδυναμεί με το 2% του ΑΕΠ της Ε.Ε.
Η ελληνική οικονομία επιβαρύνεται ετησίως με δαπάνες άνω 
των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ!
Για την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, όπως 
εξήγησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη θα πρέπει να 
βελτιωθούν συντονισμένα όλοι οι παράγοντες που συνθέτουν 
το πρόβλημα: οδηγός - όχημα - οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα 
απαιτείται:
* Η αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης των οδηγών,
* Η σταδιακή αντικατάσταση των οχημάτων,
* Η καθιέρωση του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής,
* Η ενίσχυση των μεθόδων τεχνικής επιτήρησης οδικής συμπε-
ριφοράς, αλλά και της αστυνόμευσης με τη χρήση ηλεκτρονι-
κών μέσων όπως π.χ. ραντάρ,
* Περαιτέρω βελτίωση του οδικού δικτύου,
* Η σύσταση ενός ενιαίου φορέα κεντρικού συντονισμού των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε ένα τροχαίο ατύχημα.
Καταλήγοντας ο κ. Οικονόμου ανέφερε πως «σημαντικότερη 
όμως προϋπόθεση για την επιτυχία οποιασδήποτε πολιτικής 
στην οδική ασφάλεια είναι η καλλιέργεια κουλτούρας οδικής 
ασφάλειας στα παιδιά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει μελ-
λοντικά η κοινωνική αντίληψη για το σοβαρό αυτό πρόβλημα» 
άποψη με την οποία συμφώνησε και ο κ. Μπεχράκης τονίζοντας 
πως «έτσι έγινε και με το κάπνισμα, όταν το παιδί έλεγε μπαμπά 
μη καπνίζεις, τώρα πρέπει να μάθει να λέει μπαμπά μη τρέχεις 
…».
Την εκδήλωση προλόγισε ο κ. Παναγιώτης Αρκουμανέας, πρό-
εδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο οποίος ανέ-
φερε πως «ο ΕΟΔΥ σε συνεργασία με φορείς έχει ως κύριο στόχο 
να λάβει μέτρα για τα τροχαία για πρόληψη, προστασία και 
ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα οδικής ασφάλειας».

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΕΙΣΗΛΘΕ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕ ΤΟ eGNatia Pass

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΕΙΣ
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Έντονα αυξητική εξακολουθεί να καταγράφεται η συγκέ-
ντρωση του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 στα λύματα του 
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, όπως αναφέ-
ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την προηγούμενη εβδομάδα, ανάμεσα στις 
12 και 14 Οκτωβρίου, η διεπιστημονική ομάδα ερευνητών 
του ΑΠΘ, που σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ αναλύει συστη-
ματικά -ανά δύο ημέρες- δείγματα από τα υγρά αστικά από-
βλητα στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
Θεσσαλονίκης, υπολόγισε μία δραματική αύξηση των φορέ-
ων του κορονοϊού στην πόλη --της τάξης του 290% στο ιικό 
φορτίο των λυμάτων, όπου συνυπολογίζονται συμπτωματι-
κοί και ασυμπτωματικοί φορείς. Η τάση αυτή αποτυπώθηκε 
μετά από έξι ημέρες στα επιβεβαιωμένα κρούσματα για τη 
Θεσσαλονίκη που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ.
Υπενθυμίζεται ότι όλο τον Σεπτέμβριο η συγκέντρωση του 
γονιδιώματος του SARS-CoV-2 στα αστικά υγρά απόβλητα 
της Θεσσαλονίκης ήταν οριακά ανιχνεύσιμη από την ομάδα 
του ΑΠΘ. Μάλιστα, στις 5 Οκτωβρίου η Θεσσαλονίκη κατέ-
γραφε τη θετικότερη επίδοση με μόλις δύο ανακοινωθέντα 
κρούσματα σε σύνολο 303 πανελλαδικά, ενώ μια εβδομάδα 
αργότερα στις 12 Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν 6 κρούσματα. 
Χθες, 21 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκαν 181 κρούσματα στη 
Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στις υγειονομικές αρ-
χές για την πορεία της πανδημίας στην πόλη. Αυτή τη στιγμή 
και με ημερομηνία αναφοράς την 12η Οκτωβρίου 2020 στις 
μετρήσεις στα λύματα της πόλης παρατηρείται μία αύξηση της 

συγκέντρωσης του SARS-Cov-2 της τάξης του 500%.
«Τις επόμενες μέρες αναμένουμε τα επιβεβαιωμένα κρούσμα-
τα να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, με αυξητική τάση. Με 
αναφορά στις 12 Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε να καταγράφεται 
η αυξητική τάση, μετρούμε αυτή την εβδομάδα διπλάσια τη 
συγκέντρωση του ιικού φορτίου, όταν την προηγούμενη 
ήταν τριπλάσια. Δηλαδή, συνολικά από τις 12 Οκτωβρίου 
είμαστε περίπου πέντε φορές επάνω. Τα μέχρι τώρα στοιχεία 
είναι απολύτως αξιόπιστα, μιας και στις αναλύσεις έχουμε κά-
νει τριπλές επαναλήψεις και εφαρμογή προηγμένων μεθόδων 
επεξεργασίας των δειγμάτων και στη συνέχεια εξορθολογίσα-
με τις μετρούμενες τιμές, με βάση τις ημερήσιες διακυμάνσεις 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στα λύματα, που επηρεάζουν 
και αλλοιώνουν τις μετρήσεις. Παρόλα αυτά χρειάζεται να 
παρακολουθήσουμε τις μετρήσεις και τις επόμενες μέρες, για 
να επιβεβαιώσουμε τη μορφή και την κλίση της αυξητικής 
καμπύλης του ιικού φορτίου», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύ-
τανης του ΑΠΘ και συντονιστής της ερευνητικής ομάδας, καθ. 
Νίκος Παπαϊωάννου.
«Είναι προφανές ότι η επιδημιολογική εικόνα των λυμάτων 
αποδεικνύεται ένας αξιόπιστος δείκτης έγκαιρης παρακο-
λούθησης της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα. 
Εντοπίσαμε την εκτίναξη της διασποράς 6 ημέρες πριν αυτή 
επιβεβαιωθεί κλινικά από τον αριθμό των καταγεγραμμένων 
κρουσμάτων. Ας σημειωθεί ότι στη διεθνή βιβλιογραφία 
αναφέρεται ότι χρειάζονται 5 με 7 ημέρες κατά μέσο όρο, 

για να εκδηλωθεί η νόσος μετά την αρχική μετάδοσή της. Η 
προσεκτικά εξορθολογισμένη ανάγνωση των αναλύσεων 
στα λύματα εξασφαλίζει κρίσιμο χρόνο για την έγκαιρη λήψη 
μέτρων από την πλευρά της Πολιτείας και τη συνειδητοποίη-
ση από πλευράς των πολιτών, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια 
για ανεύθυνες και αντικοινωνικές συμπεριφορές», εξήγησε 
ο πρύτανης του ΑΠΘ και υπογράμμισε: «Από την αρχή της 
πανδημίας κατέστη σαφές ότι η ατομική ευθύνη είναι το ισχυ-
ρότερο όπλο που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε τον ιό. 
Είναι γεγονός και ότι έχει επέλθει μία κόπωση στην κοινωνία 
από την παρατεταμένη εφαρμογή περιοριστικών μέτρων και 
είναι κατανοητό ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν να βγουν, να 
διασκεδάσουν. Όμως, είναι για όλους η ώρα της ατομικής ευ-
θύνης, για να προφυλάξουμε το υπέρτατο αγαθό- τη ζωή, να 
περιφρουρήσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας και να αποφύ-
γουμε μέτρα που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινωνική 
και οικονομική ζωή της πόλης».
Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά από-
βλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις με-
τρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Στην έρευνα συμμετέχουν 
καθηγητές από 11 διαφορετικά εργαστήρια των Τμημάτων 
Ιατρικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, 
Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυ-
ξης του ΑΠΘ.

Ο μετασχηματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας και των επι-
χειρησιακών λειτουργιών βρέθηκε -σύμφωνα με το ΑΠΕ-  
στο επίκεντρο διαδικτυακής εκδήλωσης με τίτλο «Digital 
transformation in ‘customer and operations’: Building 
resilient ecosystems to thrive in a post-pandemic world» που 
διοργανώθηκε πρόσφατα από την PwC Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης συζητήθηκαν η ετοιμότη-
τα των επιχειρήσεων και η αυξημένη ανάγκη για επιτάχυνση 
της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων παράλληλα με τη μεθό-
δευση ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού ψηφιακού λειτουρ-
γικού μοντέλου στο υφιστάμενο αβέβαιο περιβάλλον.
Η πανδημία δημιούργησε νέες συνθήκες στην παγκόσμια 
αγορά ασκώντας ασύμμετρες πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσί-
δες, διαμορφώνοντας νέα κανάλια εφοδιασμού και διάθεσης 
των προϊόντων στην αγορά και επαναπροσδιορίζοντας τις 
προσδοκίες και συνολικά την συμπεριφορά των καταναλω-
τών.
Οι νέες συνθήκες κάνουν επιτακτική την ανάγκη για τις επιχει-
ρήσεις να οικοδομήσουν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και 
ευελιξία στην εφοδιαστική τους αλυσίδα ώστε να μπορέσουν 
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις μελλοντικές προκλή-
σεις και να τις μετατρέψουν σε ευκαιρία. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση απαιτείται ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και των επιχειρησιακών λειτουργιών. 
Στοχεύοντας στη διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας της εφο-
διαστικής αλυσίδας, οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιή-
σουν την τεχνολογία και να αναπτύξουν ένα ισχυρό ψηφιακό 
πλαίσιο, μέσα από τη χρήση σύγχρονων πλατφορμών ανά-
λυσης δεδομένων.
Ως προς τη μεθόδευση της υλοποίησης, μια ευρέως αποδε-
κτή προσέγγιση που συνδέεται ολοένα και πιο στενά με τον 
μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι η agile με-
θοδολογία. Βάσει αυτής, σταδιακά δημιουργούνται πιλοτικές 
εφαρμογές οι οποίες εξελίσσονται σε ένα ενοποιημένο κέντρο 
ελέγχου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν δομημένα 
και σταθερά, εξελίσσοντας σταδιακά τις λειτουργίες τους, με 
βασική προτεραιότητα να βρίσκονται δίπλα στον πελάτη, δια-
τηρώντας ταυτόχρονα χαμηλά τα κόστη.
Μεταξύ άλλων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εφοδια-
στικής αλυσίδας περιλαμβάνει την μοντελοποίηση και τον 
εντοπισμό περιοχών όπου δημιουργεί οφέλη, μέσω της 
εφαρμογής αναθεωρημένων πλαισίων. Διαμορφώνεται έτσι 
ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής και βελτιστοποίησης των 
επιχειρησιακών λειτουργιών.
Σε ότι αφορά στις ελληνικές επιχειρήσεις, έχουν επιδείξει 
στροφή σε εγχώρια παραγωγικά σχήματα για τη δημιουργία 

αυτάρκειας μέσω της παραγωγής κρίσιμων προϊόντων όπως 
είναι για παράδειγμα εκείνα που σχετίζονται με τα μέτρα ατο-
μικής προστασίας. Επιπλέον, καταγράφηκε έντονη αλλαγή 
πορείας στο λιανεμπόριο με την ευρεία ανάπτυξη του ηλε-
κτρονικού εμπορίου. 
Ο Αθανάσιος Σπανός, Director, Digital Operations 
Transformation Consulting, PwC Ελλάδας, σχολίασε: «Αρχικά 
η πανδημία βρήκε σε αρκετές περιπτώσεις απροετοίμαστες 
τις ελληνικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Εγκλωβισμένες σε καλές 
πρακτικές του παρελθόντος επέδειξαν πολύ αργά αντανα-
κλαστικά στην αντίληψη των διακυμάνσεων της ζήτησης και 
των δυσχερειών στην εξεύρεση προμηθειών. Ταυτόχρονα, η 
ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και ο διαρκής επαναπροσδι-
ορισμός των προσδοκιών των καταναλωτών διαμορφώνουν 
ένα νέο περιβάλλον που ωθεί τις εφοδιαστικές αλυσίδες στη 
ψηφιοποίηση και τη μετεξέλιξη τους σε ενιαία οικοσυστήματα. 
Οι νέες απαιτήσεις του πελάτη και η ανάγκη για διαφορετική 
εμπειρία επιβάλλουν την εξυπηρέτηση του μέσω νέων ψη-
φιακών επιχειρησιακών λειτουργιών. Η διαμόρφωση αυτών 
απαιτείται να έχει ως βασικό κριτήριο πέρα από το εξορθολο-
γισμένο κόστος και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας».

ΑΥΞΗΘΗΚΕ 500% Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ sars-CoV-2 ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ένδειξη ότι θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες η ανοδική τάση των κρουσμάτων 

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, 
ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ PWC ΕΛΛΑΔΑΣ
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Την επιθυμία των Ελληνίδων επιχειρηματιών κι εργαζο-
μένων να πιστοποιήσουν τις επαγγελματικές τους δεξι-
ότητες και να αποκτήσουν νέες, εξειδικευμένες γνώσεις 
πάνω σε αντικείμενα που σχετίζονται με την τεχνολογία, 
το Διαδίκτυο και την τηλεργασία, «φωτογραφίζει» συ-
νεχιζόμενη πανελλαδική έρευνα του Συνδέσμου Επι-
χειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αποτυπώνει, παράλληλα, το γεγονός ότι οι 
γυναίκες επιχειρηματίες και επαγγελματίες δεν θα δίστα-
ζαν να στραφούν σε κλάδους διαφορετικούς από αυτόν 
στον οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΓΕ, που 
πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Αυγούστου-Σεπτεμ-
βρίου 2020 σε δείγμα άνω των 200 γυναικών σε όλη την 
Ελλάδα και συνεχίζεται, πάνω από επτά στις δέκα γυναί-
κες (ποσοστό 73,27%) πιστεύουν πως είναι σημαντική 
η κατάρτιση που οδηγεί σε επαγγελματική πιστοποίηση 
εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων (βάσει του 
περιγράμματος του ΕΟΠΠΕΠ ή ISO 17024). Σχεδόν το 
σύνολο των γυναικών (ποσοστό άνω του 99%) δηλώ-
νουν πως θα τις ενδιέφερε «αρκετά» (46,53%), «πολύ» 
(35,15%) ή «πάρα πολύ» (17,82%) να συμμετάσχουν σε 
ένα πρόγραμμα κατάρτισης, ενώ περίπου επτά στις δέκα 
(67,33%) επισημαίνουν ότι θα ήθελαν αρκετά (40,1%), 
πολύ (23,27%) ή πάρα πολύ (3,96%) να απασχοληθούν 
σε κλάδο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο εργάζονται 
σήμερα.
Μεγάλη ζήτηση για δεξιότητες διαδικτυακού 
μάρκετινγκ κι εμπορίου και ανάπτυξης eshop
Ερωτηθείσες πάνω σε ποιο αντικείμενο θα τις ενδιέφε-
ρε να καταρτιστούν/επιμορφωθούν, προκειμένου να 
μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλ-
λόμενες συνθήκες στην αγορά εργασίας (πολλαπλές 

απαντήσεις), η πλειονότητα των γυναικών «δείχνει» το 
διαδικτυακό μάρκετινγκ και την ηλεκτρονική διαφήμιση 
(69,31%) και ακολουθούν το διαδικτυακό εμπόριο και 
η διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (59,41%), 
η εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων (55,45%), η 
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού/εφαρμογή μοντέλου 
τηλεργασίας (51,98%) και οι δεξιότητες εξαγωγικού 
στελέχους διεθνούς εμπορίου (50,5%).
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος του ΣΕΓΕ, Λίνα 
Τσαλταμπάση, επισήμανε πως ένα από τα σημαντικότε-
ρα ευρήματα της έρευνας είναι πως οι γυναίκες επιθυ-
μούν να πιστοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ειδικές τους 
γνώσεις, ενώ ερωτηθείσα πού αποδίδει την αποφασιστι-
κότητά τους να αλλάξουν κλάδο απασχόλησης, απαντά: 
«Οι γυναίκες πολύ συχνά κατευθύνονται αρχικά σε ένα 
επάγγελμα που αποτελεί λύση ανάγκης για την άντληση 
εισοδήματος. Σήμερα, σε μια εποχή που όλα αλλάζουν 
και το εισόδημα ή τα κέρδη από το τρέχον επάγγελμα ή 
επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να συρρικνώνο-
νται, εξετάζουν πώς μπορούν να συνδυάσουν την αντα-
πόκριση στην πρόκληση που δημιουργεί η πανδημία με 
το να κάνουν αυτό που πραγματικά αγαπούν και έχει 
ζήτηση στην αγορά εργασίας».
Προσθέτει πως η ανάγκη να κλείσει το τεχνολογικό χά-
σμα που υπάρχει τόσο στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες 
χώρες της Ευρώπης, όσο και μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών, αλλά και το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων, 
αναδείχτηκε πολύ έντονα στη διάρκεια της πανδημίας. 
Οι γυναίκες σπεύδουν λοιπόν να αναβαθμίσουν και να 
πιστοποιήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, ώστε να 
καλυφθούν ανάγκες της αγοράς εργασίας και να βελτι-
ώσουν την πρόσβασή τους σε αυτή.
Όσον αφορά στα οφέλη που έχει για το εργασιακό 

μέλλον η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, το 
44,06% των γυναικών αναφέρει τη «διεύρυνση νέων 
εργασιακών ευκαιριών», το 15,35% την «εκκίνηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας», το 13,37% την «αλ-
λαγή επιχειρηματικής δραστηριότητας», το 32,18% την 
«περαιτέρω απόκτηση γνώσεων για εξυπηρέτηση της 
υφιστάμενης επιχείρησής μου», το 39,11% την «εργα-
σιακή εξέλιξη- απόκτηση ιεραρχικά υψηλότερης θέσης», 
το 32,18% την «απόκτηση νέων αρμοδιοτήτων / νέων 
καθηκόντων σχετικών με το αντικείμενο του προγράμ-
ματος κατάρτισης», το 9,9% τη «διατήρηση της θέσης 
εργασίας μου» και το 25,5% τη «μισθολογική αύξηση».  
Οι σημαντικότερες δεξιότητες
Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν, επίσης, 
πόσο σημαντικές θεωρούν κάποιες γνώσεις/δεξιότητες 
-πολλές από τις οποίες είναι κομβικής σημασίας στην 
εποχή της πανδημίας- προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του επαγγέλ-
ματός τους καθώς και της αγοράς εργασίας γενικότερα. 
Αυτές οι δεξιότητες έχουν να κάνουν με την εξ αποστά-
σεως διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση 
Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, τη χρήση Η/Υ, τη γνώση 
καλών πρακτικών για διαχείριση χρόνου και βελτίωση 
απόδοσης, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, τη διαχείριση 
e-shop, την εξυπηρέτηση πελατών και το διαδικτυακό 
marketing. Όσον αφορά στη μέθοδο κατάρτισης την 
οποία θα επέλεγαν οι ενδιαφερόμενες, κυριαρχεί η εξ 
αποστάσεως κατάρτιση. Συγκεκριμένα, η «συμβατική 
κατάρτιση» επιλέγεται από το 31,68 %, η τηλε-κατάρ-
τιση από το 37,13% και ο «συνδυασμός συμβατικής και 
τηλεκατάρτισης» από το 31,19% των ερωτηθέντων.

Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας για τη δι-
αχείριση των ανακυκλώσιμων συσκευασιών και των 
βιοαποβλήτων του στρατοπέδου «Παπάγου» που είναι 
και η έδρα του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, υπέγραψαν 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας 
Μπακογιάννης και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) Στρατηγός Κωνσταντίνος 
Φλώρος. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Στρατόπεδο 
«Παπάγου», το οποίο στεγάζει χιλιάδες ανθρώπους, πα-
ράγοντας σημαντικές ποσότητες απορριμμάτων, εντάσ-

σεται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης 
του Δήμου Αθηναίων και ενισχύεται με τις απαραίτητες 
υποδομές εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών και βι-
οαποβλήτων. Δεκάδες κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού, 
αλουμινίου, βιοαποβλήτων κ.α θα τοποθετηθούν σε όλο 
το στρατόπεδο, σε εσωτερικούς εξωτερικούς χώρους. 
Η υπογραφή της συνεργασίας αυτής, τόνισε ο δήμαρχος 
Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, έχει μεταξύ άλλων 
«Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία και μια σημαντική συμβο-
λική υπεραξία» η οποία είπε, είναι «οι Ένοπλες Δυνάμεις 

και η αυτοδιοίκηση, συνεργάζονται. Κι εμείς ως αυτο-
διοίκηση έχουμε την ευκαιρία να ανταποδώσουμε έστω 
και λίγο, όλα αυτά που μας προσφέρετε καθημερινά». Ο 
αρχηγός ΓΕΕΘΑ , από την πλευρά του ανέφερε ότι στέλ-
νεται «παράλληλα ισχυρό το μήνυμα της συνεργασίας 
δύο βασικών θεσμών της Πολιτείας, των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μάλιστα με 
τον μεγαλύτερο Δήμο της Χώρας, τον Δήμο Αθηναίων». 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Να πιστοποιήσουν δεξιότητες, να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο διαδίκτυο και την τεχνολογία και να στραφούν 
σε διαφορετικούς κλάδους επιθυμούν οι γυναίκες εν μέσω πανδημικής κρίσης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΕΘΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΠΑΠΑΓΟΥ»



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

16

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων κατά 
την περίοδο 2004-2018 διακρίνονται για την ποιότητα και την 
πρωτοτυπία τους, λαμβάνοντας συνεχώς περισσότερες ανα-
φορές σε διεθνές επίπεδο. Οι σχετικοί δείκτες και η θέση της 
Ελλάδας στην ΕΕ και στον ΟΟΣΑ έχουν ανοδική πορεία και η 
απήχηση του ερευνητικού έργου της ελληνικής επιστημονικής 
κοινότητας αυξάνεται, με τον σχετικό δείκτη απήχησης των 
ελληνικών δημοσιεύσεων να υπερβαίνει για πρώτη φορά 
τον παγκόσμιο μέσο όρο σε όλα τα κύρια επιστημονικά πεδία, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Τα παραπάνω συμπεράσματα εξάγονται από τα στατιστικά 
στοιχεία και τους δείκτες που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στο πλαί-
σιο της παραγωγής των εθνικών στατιστικών για τις δημοσι-
εύσεις σε διεθνή περιοδικά των επιστημόνων που εργάζονται 
σε ελληνικούς φορείς. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη διεθνή 
βάση δεδομένων Web of Science και καλύπτουν την περίοδο 
2004-2018. 
Αναλυτικότερα, το 2018 καταγράφηκαν 11.606 επιστημονι-
κές δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων στα διεθνή επιστημονι-
κά περιοδικά, επιτυγχάνοντας έτσι την υψηλότερη κατ’ έτος 
επίδοση. Την ίδια περίοδο, σημαντική ήταν η αύξηση των 
δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων στα διεθνή περιοδικά 
Ανοικτής Πρόσβασης (2.169 δημοσιεύσεις το 2018).
Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των επιστημονικών δημοσι-
εύσεων την πενταετία 2014-2018 υπερβαίνουν για πρώτη 
φορά τον παγκόσμιο μέσο όρο (1) σε όλα τα επιστημονικά 
πεδία - «Φυσικές Επιστήμες», «Μηχανική & Τεχνολογία», 
«Ιατρική και Επιστήμες Υγείας», «Γεωργικές Επιστήμες», 
«Κοινωνικές Επιστήμες» και «Ανθρωπιστικές Επιστήμες»- με 
τιμές που κυμαίνονται από 1,09 έως 1,36. Επίσης, εντείνεται 
η δικτύωση και η συνεργασία των Ελλήνων επιστημόνων με 
το εξωτερικό, καθώς οι συνδημοσιεύσεις με επιστήμονες από 
άλλες χώρες συνεχίζουν να αυξάνονται. 

Ο αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις των ελληνικών 
φορέων συνεχίζει να διατηρεί την αυξητική τάση όλων των 
προηγούμενων ετών και την πενταετία 2014-2018 έφθασε 
στις 454.084 αναφορές, αριθμός που συνιστά ένα νέο ιστορι-
κά υψηλό επίπεδο. 
Την πενταετία 2014-2018, οι δημοσιεύσεις από ελληνικούς 
φορείς έλαβαν κατά μέσο όρο 8,1 αναφορές ανά δημοσίευ-
ση, ξεπερνώντας τον μέσο όρο αναφορών στην ΕΕ (6,9) και 
στον ΟΟΣΑ (6,7). Επίσης, το ποσοστό των δημοσιεύσεων των 
ελληνικών φορέων που λαμβάνουν αναφορές -ένας ακόμα 
δείκτης που αποτυπώνει την πρωτοτυπία και την ποιότητα 
του ερευνητικού έργου και την αναγνωρισιμότητα των επι-
στημόνων συγγραφέων- διαμορφώθηκε την περίοδο 2004-
2018 στο 75,6%, πάνω από το ποσοστό της ΕΕ (74,1%) και 
του ΟΟΣΑ (73,4%). 
Κατά την πενταετία 2014-2018, τόσο ο αριθμός όσο και η 
κατανομή των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων με 
υψηλή απήχηση, κατέγραψαν σημαντική βελτίωση. Ειδικό-
τερα, 1.230 δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων κατατάχθηκαν 
παγκοσμίως στο 1% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση, 
4.406 δημοσιεύσεις στο 5%, 7.637 στο 10%, 16.403 δημοσι-
εύσεις στο 25% και 29.361 δημοσιεύσεις στο 50%. 
Σημαντική είναι επίσης η ηγετική συμμετοχή των Ελλήνων 
επιστημόνων στις δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση. Σε πο-
σοστό 22,9% των δημοσιεύσεων με ελληνική συμμετοχή που 
ανήκουν στο κορυφαίο 1%, ο πρώτος συγγραφέας προέρχε-
ται από ελληνικό φορέα. Στο κορυφαίο 5% το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται σε 33,1% και στο κορυφαίο 10% σε 39,1%.
Ποιοι παράγουν τις περισσότερες επιστημονικές 
δημοσιεύσεις
Οι σημαντικότερες κατηγορίες ελληνικών φορέων, ως προς 
τον αριθμό δημοσιεύσεων, είναι κατά σειρά τα Πανεπιστήμια 
(που πλέον συμπεριλαμβάνουν και τα ΤΕΙ), τα Ερευνητικά 
Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και τα Δημόσια Νοσοκομεία. 
Την πενταετία 2014-2018 η συμμετοχή των Πανεπιστημίων 
στο σύνολο των δημοσιεύσεων από ελληνικούς φορείς ήταν 
86,1% (51.198 δημοσιεύσεις), των Ερευνητικών Κέντρων 
της ΓΓΕΤ 15,6% (9.274 δημοσιεύσεις), και των Δημόσιων 
Νοσοκομείων 11,9% (7.057 δημοσιεύσεις), ενώ οι υπόλοιπες 
κατηγορίες φορέων έχουν μερίδια κάτω από 5%. 
Το 2018, οι περισσότερες δημοσιεύσεις ελληνικών φορέ-
ων ανήκαν στο επιστημονικό πεδίο «Φυσικές Επιστήμες» 
(47,2%), ενώ ακολουθούσαν «Ιατρική και Επιστήμες Υγείας» 
(38,8%), «Μηχανική & Τεχνολογία» (22,6%), «Κοινωνικές 
Επιστήμες» (7,4%), «Γεωργικές Επιστήμες» (3%) και «Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες» (1,7%).
Την πενταετία 2014-2018, οι σχετικοί δείκτες απήχησης των 
δημοσιεύσεων ελληνικών φορέων ξεπέρασαν τον παγκόσμιο 
μέσο όρο 1 και στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία. Η υψηλό-
τερη απήχηση (1,36) καταγράφηκε στο πεδίο «Μηχανική & 
Τεχνολογία».
Με ποιους συνεργάζονται οι Έλληνες ερευνητές
Την περίοδο 2004-2018, συνεχίστηκε η αύξηση στο ποσοστό 
των δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνταν με συνεργασία, 
είτε με ελληνικούς ή είτε με ξένους φορείς. Το 2008 το ποσοστό 
των δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία ανήλθε στο 60,6%. 
Αντίθετα, το ποσοστό των δημοσιεύσεων που πραγματοποι-
ούνταν χωρίς συνεργασίες, από μόνο έναν ελληνικό φορέα, 
μειώθηκε στο 19,6% το 2018. Ο μεγαλύτερος αριθμός συνερ-
γασιών καταγράφηκε με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 
Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. 
Αναφορικά με τις επιδόσεις ανά περιφέρεια, οι φορείς στην 
Περιφέρεια Αττικής παρήγαν τις περισσότερες δημοσιεύσεις 
(6.706) στη διάρκεια της περιόδου 2004-2018, ενώ έπονταν 
οι φορείς στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (2.741) και 
Κρήτης (1.550).

Στο υπουργείο Οικονομικών κατατέθηκε χθες από την Alpha 
Bank η τρίτη αίτηση  για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής 
εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρα-
κλής», αναφέρει το ΑΠΕ.
Η αίτηση αφορά σε τιτλοποίηση με την κωδική ονομασία  

«Galaxy IV» συνολικού ύψους 3,2 δισ. ευρώ, προκειμένου να 
δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το 
ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραι-
ότητας συνολικής αξίας έως 650 εκατ. ευρώ.
Με την τρίτη αυτή αίτηση, η Alpha Bank θα συμμετέχει στο 

πρόγραμμα «Ηρακλής» με τιτλοποιήσεις συνολικού ύψους 
10,8 δισ. ευρώ για παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημο-
σίου στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 
συνολικής αξίας έως 3,7 δισ. ευρώ.

ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΩΣ 
Σύμφωνα με το ΕΚΤ 

ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ «ΗΡΑΚΛΗ» ΑΠΟ alPha baNK  
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Ένα πλήθος ταφικών κτερισμάτων και σκευής τάφων 
υψηλής ποιότητας, αποκαλύφθηκε κατά το πενταετές 
πρόγραμμα της ανασκαφικής έρευνας στη μυκηναϊκή 
νεκρόπολη της Τραπεζάς, σε απόσταση επτά χιλιομέτρων 
νοτιοδυτικά του Αιγίου, αναφέρει το ΑΠΕ. Τα ευρήματα 
μαρτυρούν την εκπληκτική πολιτιστική και κοινωνική 
ζωτικότητα της περιοχής. Το πλάτωμα ταυτίζεται με την 
πόλη των Ρυπών, η οποία αποτελεί την Μητρόπολη του 
Κρότωνα στην κάτω Ιταλία κατά τον αποικισμό του 8ου 
αιώνα π.Χ. 
Η μυκηναϊκή νεκρόπολη βρίσκεται στο νοτιοδυτικό πρα-
νές του πλατώματος και επάνω στον αρχαίο δρόμο που 
οδηγούσε στην ακρόπολη των ιστορικών χρόνων. Οι τά-
φοι που ερευνήθηκαν διατάσσονται σε τρία τουλάχιστον 
επίπεδα άνδηρα κατά μήκος της νότιας πλευράς της Τρα-
πεζάς, σε απόσταση λίγων μέτρων ο ένας από τον άλλον, 
σε παράλληλη διάταξη και με προσανατολισμό βορρά-νό-
του. Πρόκειται για θαλαμοειδείς τάφους λαξευμένους στον 
μαλακό βράχο του υπεδάφους. 
Η νεκρόπολη, περιλαμβάνει τάφους με πλάτος θαλάμων 
που δεν υπερβαίνουν τα 3,5-4 μέτρα, δρόμους με μήκος 
όχι μεγαλύτερο των 6-7 μέτρων και με πλάτος όχι μεγα-
λύτερο του 1,5 μέτρου. Οι ταφικοί θάλαμοι έχουν ποικίλα 
σχήματα, κυκλικά, ορθογώνια ακόμα και σχεδόν τετρά-
πλευρα με αποστρογγυλεμένες γωνίες και τοιχώματα 
ακανόνιστου περιγράμματος. Αποκαλύφθηκαν επιμήκεις 
λάκκοι κάτω από τους θαλάμους, κόγχες λαξευμένες στα 
τοιχώματα των δρόμων για τη δευτερογενή εναπόθεση 
παλαιότερων ταφών, καθώς και λάκκοι – ελλειψοειδούς 
ή τετράγωνου σχήματος – στα δάπεδα των δρόμων, τα 
οποία βρέθηκαν κενά και θα μπορούσαν αρχικά να έχουν 
λαξευτεί για την απόκρυψη τελετουργικής σκευής. Ιδιαίτε-
ρης σημασίας είναι οι πλευρικοί θάλαμοι στους δρόμους 
των τάφων, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για ενταφιασμό 

παιδιών.
Η χρήση των τάφων ήταν πολύχρονη και εντατική. Οι 
θάλαμοι των τάφων κατέρρευσαν στους ιστορικούς μόλις 
χρόνους, μεταξύ της Γεωμετρικής και της Αρχαϊκής περιό-
δου, όπως φαίνεται να δηλώνουν τα αντικείμενα τα οποία 
βρέθηκαν στους «κρατήρες» που σχηματίστηκαν στο έδα-
φος λόγω της κατάρρευσης των οροφών των θαλάμων. 
Η νεκρόπολη, η οποία ιδρύθηκε στην ΥΕ IIIA 1 περίοδο, 
γνώρισε ιδιαίτερα έντονη και ακμάζουσα χρήση κατά την 
πρωτοανακτορική περίοδο του μυκηναϊκού κόσμου, πα-
ράλληλα δηλαδή με την ακμή των μεγάλων κέντρων των 
Μυκηνών, της Τίρυνθας και της Πύλου. Μία σημαντική 
επανάχρηση των τάφων χρονολογείται στον 12ο αιώνα 
π.Χ., κατά τη μετανακτορική περίοδο, πιθανώς μετά την 
πρώιμη ΥΕ IIIΓ, όταν οι τάφοι ανοίχθηκαν εκ νέου και κατ’ 
επανάληψη, αποτελώντας παράλληλα χώρο τέλεσης τα-
φικών εθίμων και σύνθετων τελετουργικών πρακτικών 
ως το τέλος της Εποχής του Χαλκού, κατά πάσα πιθανότη-
τα στην προχωρημένη Υπομυκηναϊκή περίοδο.
Η ποιότητα των ευρημάτων της μυκηναϊκής νεκρόπολης 
της Τραπεζάς, αποδεικνύεται από τα πολύτιμα σύνολα αγ-
γείων που δηλώνουν εξάρτηση από τα ανακτορικά πρό-
τυπα αλλά και αυτόνομους δεσμούς μεταξύ ευρύτερων 
περιοχών, από τη δυτική Πελοπόννησο έως την Κρήτη. Τα 
κτερίσματα εμπλουτίζονται με πλήθος σφραγιδόλιθων και 
κάθε είδους χάντρες και ψήφους από ποικίλα υλικά – γυα-
λί, φαγεντιανή, χρυσό, κορνεόλη, ορεία κρύσταλλο – που 
συνθέτουν περιδέραια και περίτεχνα κοσμήματα, χρυσά 
περίαπτα σε σχήμα βουκράνων που παραπέμπουν στις 
εμπορικές σχέσεις με το ανατολικό Αιγαίο και την Κύπρο. 
Κάποιοι τάφοι μαρτυρούν ως επί το πλείστον την παρου-
σία στοιχείων ελιτισμού, καθώς το κοινωνικό κύρος τους 
και ο πιθανός δεσμός τους με τα ανάκτορα εκφράζονται 
ιδίως με τον πολύτιμο συνδυασμό όπλων και εργαλείων. 

Η μετανακτορική περίοδος κατά τον 12ο αι. π.Χ και μετά, 
περιλαμβάνει διάφορες φάσεις χρήσης, οι οποίες εντυ-
πωσιάζουν κυρίως για τις τελετουργικές τους πρακτικές. 
Αυτές αφορούν στον τρόπο αντιμετώπισης των οστών και 
των καταλοίπων των προγενέστερων νεκρών, οι οποίοι 
εκλαμβάνονται ως ένδοξοι πρόγονοι και γίνονται απο-
δέκτες προσφορών. Σκοπός αυτών των τελετών είναι η 
δημιουργία ενός γενεαλογικού δεσμού μέσω της ενεργο-
ποίησης της μνήμης ενός παρελθόντος που εκλαμβάνεται 
ως γηγενές και συστατικό στοιχείο της κοινότητας. 
Επιπλέον, τα ευρήματα από τις επιχώσεις των δρόμων 
των τάφων παρέχουν αποκλειστικές μαρτυρίες κοινωνι-
κών πρακτικών που αποτελούν ένα ορόσημο στην τέλεση 
της κηδείας, αλλά και τελετουργιών όπως προσφορές και 
χοές μπροστά στις σφραγισμένες θύρες των θαλάμων 
κατά τις μεταθανάτιες επισκέψεις στους τάφους. Έτσι, η 
νεκρόπολη καθίσταται επιπλέον και χώρος μετάδοσης 
των παραδόσεων και της κοινωνικής μνήμης. 
Δεν είναι ακόμη σαφής η θέση του μυκηναϊκού οικισμού 
της Τραπεζάς. Πιθανώς, κατά τη διάρκεια του πρώιμου 
κύκλου χρήσης της νεκρόπολης ο οικισμός βρισκόταν σε 
ένα ύψωμα, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων νότια της 
Τραπεζάς. Σήμερα, στη θέση αυτή, βρίσκεται σε εξέλιξη η 
έρευνα ενός μεσοελλαδικού οικισμού ο οποίος έχει απο-
δώσει σποραδικές μαρτυρίες μυκηναϊκής κεραμικής.
Η συστηματική ανασκαφή της Τραπεζάς Αιγίου διευθύ-
νεται από τον Δρ Ανδρέα Γ. Βόρδο της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Αχαΐας. Στο διεπιστημονικό πρόγραμμα της έρευ-
νας της μυκηναϊκής νεκρόπολης μετέχει η Καθηγήτρια 
της Αιγαιακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Udine 
Elisabetta Borgna με ομάδα φοιτητών των Πανεπιστημί-
ων Udine, Τεργέστης και Βενετίας, καθώς και με μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Την ανάγκη να δημιουργηθεί επαρκές πλέγμα προστασίας 
της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας καθώς οι πολιτικές 
για την προστασία του κλίματος αυξάνουν το κόστος για 
τις επιχειρήσεις, επισήμανε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντί-
νου, γενικός διευθυντής του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βι-
ώσιμη Ανάπτυξη, από το βήμα του 4ου Climate Change 
Conference, που πραγματοποιήθηκε φέτος διαδικτυακά. 
«Η Ευρώπη πρωτοπορεί σταθερά σε όλους τους τομείς της 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, παρά την μικρή 
συνεισφορά της στο παγκόσμιο περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα. Αν και οι άλλες μεγάλες οικονομίες δεν ακολου-

θήσουν δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι του Παρισιού, ενώ 
παράλληλα το κόστος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα 
αυξάνεται. Η αλλαγή της στόχευσης σε μείωση 55% των 
Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου έως το 2030 ανατρέπει 
τα δεδομένα και πλέον, είναι κρίσιμο να δημιουργηθεί 
επαρκές πλέγμα προστασίας της ανταγωνιστικότητας. 
Η χώρα μας λόγω της αυξημένης έκθεσης στον κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα, το έχει ιδιαίτερη ανάγκη», ανέφερε ο 
κ. Κωνσταντίνου.
 Ο ίδιος σημείωσε πως η πανδημία επέτεινε την ανάγκη 
ψηφιακού μετασχηματισμού και μείωσης του ανθρακικού 

αποτυπώματος, μια ανάγκη την οποία η Ευρώπη έχει εν-
στερνιστεί. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, είναι σαφές ότι 
πέρα από το κόστος της μετάβασης, αντιλαμβάνονται τις 
ευκαιρίες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, νέες αγορές και 
για καινοτομία. Οι νέες προκλήσεις, συνοδεύονται από ση-
μαντικούς πόρους που θα διατεθούν για να καλύψουν βα-
σικά ζητήματα όπως την απεξάρτηση από τον άνθρακα, 
την αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, τη βελτίωση 
στη διαχείριση αποβλήτων, την ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιρίων και υποδομών, την προώθηση της ηλεκτροκίνη-
σης, την προστασία της φύσης και την κυκλική οικονομία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΣΕΒ: ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Δυνατότητες σημαντικής ανάκαμψης το 2021 για την ελ-
ληνική οικονομία εκτιμά το ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία έκθεση 
του, εάν δεν συμβεί μια έντονη κλιμάκωση της υγειονο-
μικής κρίσης. Η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από τη 
λειτουργία της μεγάλης πλειονότητας των κλάδων χωρίς 
προσκόμματα, τη σημαντική κλιμάκωση των επενδύσε-
ων, χάρη και στους πρόσθετους πόρους από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και την ΕΚΤ, καθώς και από την 
αναθέρμανση του διεθνούς εμπορίου, που θα ευνοήσει 
κυρίως τις εξαγωγές υπηρεσιών. 
Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, 
ισχυρή αύξηση εξαγωγών (+16 έως +20%) και επεν-
δύσεων (+15 έως +20%). Η ιδιωτική κατανάλωση θα 
ανακάμψει σημαντικά, κατά 3,5% έως 4,5%, ενώ η δη-
μόσια κατανάλωση θα περιοριστεί, ύστερα από τις υψηλές 
έκτακτες δαπάνες το 2020 για την αντιμετώπιση του νέου 
κορωνοϊού (-5,5 έως -7,0%). Η έντονη ενίσχυση της εγ-
χώριας ζήτησης και των εξαγωγών θα συνοδευτεί από δι-
εύρυνση και των εισαγωγών (+15%). Όμως, αναφέρει το 
ΙΟΒΕ, εάν συνεχιστεί και επιδεινωθεί έντονα η υγειονομική 
κρίση στη διάρκεια του χειμώνα (εναλλακτικό σενάριο 
προβλέψεων), πολλές από τις παραπάνω προοπτικές θα 
ανατραπούν. Ακολούθως, η πτώση του ΑΕΠ θα συνεχιστεί 
στο επόμενο έτος, με ρυθμό 2,5% έως 4%, ηπιότερο του 
αναμενόμενου για φέτος.
Ισχυρή ύφεση το 2020 στην Ελλάδα- Το ΑΕΠ θα 
υποχωρήσει με μέσο ρυθμό στην περιοχή του 
8%
Το ΙΟΒΕ εκτιμά ισχυρή ύφεση για το 2020 λόγω των 

πρωτοφανών επιδράσεων της πανδημίας του νέου κο-
ρωνοϊού. Οι έντονες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης 
στη διεθνή τουριστική κίνηση το καλοκαίρι, καθώς και 
του lockdown την άνοιξη στην επιχειρηματικότητα, ιδίως 
αυτή της παροχής τελικών υπηρεσιών, την απασχόληση 
και τις επενδύσεις, είναι οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες 
της οικονομικής δραστηριότητας το τρέχον έτος. 
Ανασχετικά στην πτώση του ΑΕΠ επενεργούν οι δημοσιο-
νομικές παρεμβάσεις στήριξης επιχειρήσεων και φυσικών 
προσώπων, με ισχυρό όμως αντίκτυπο στο δημοσιονομι-
κό ισοζύγιο. 
Σε αυτό το πλαίσιο, υπό το βασικό σενάριο εξελίξεων, στο 
οποίο τα επιδημιολογικά δεδομένα εγχωρίως θα κυμαί-
νονται γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα στο υπόλοιπο του 
2020 και το 2021, η ιδιωτική κατανάλωση θα εξασθενήσει 
φέτος κατά περίπου 6,5%. Αντιθέτως, η δημόσια κατα-
νάλωση θα αυξηθεί ήπια, κατά 2-3%. Ιδιαίτερα ισχυρή 
εξασθένιση εξαγωγών, -23 έως -25%, από πτώση κυρίως 
των εξαγωγών υπηρεσιών (-42 έως -45%), η οποία θα 
αντισταθμιστεί εν μέρει από τις λιγότερες εισαγωγές (-15 
έως -17%). Συρρίκνωση επενδύσεων 6-7%. Υπό αυτές 
τις τάσεις το ΑΕΠ θα υποχωρήσει το 2020 με μέσο ρυθμό 
στην περιοχή του 8,0%.
Όπως ανέφερε επίσης, κατά την παρουσίαση της έκθεσης, 
ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας, 
στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας συνυπάρχουν 
τρεις ισχυρές τάσεις: πρώτον όσες προκαλούνται από την 
τρέχουσα κρίση, δεύτερον η δυναμική που έχει δημιουρ-
γηθεί μετά την προηγούμενη δεκαετή προσαρμογή και τα 

αντίστοιχα τρία προγράμματα και τρίτον, η προσδοκία της 
στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μέσα από το 
ειδικό ταμείο που δημιουργείται. 
Στον τουρισμό το πλήγμα είναι ιδιαίτερα βαρύ. Η ζήτηση 
και η αντίστοιχη κερδοφορία μειώνονται έντονα και για 
επιχειρήσεις σε μια σειρά άλλων κλάδων που πλήττονται 
άμεσα από το υγειονομικό πρόβλημα, πρόσθεσε.
Οι εξαγωγές αγαθών, όμως, δείχνουν αξιοσημείωτη 
αντοχή, ενώ το κόστος χρηματοδότησης της χώρας δια-
τηρείται χαμηλό ανέφερε ο κ. Βέττας. Ακρογωνιαίος λίθος 
για τη δημοσιονομική και τις λοιπές πολιτικές εγχωρίως, 
αποτελεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο που λειτουργεί σταθε-
ροποιητικά. Αυτή είναι αναγκαία συνθήκη όχι όμως και 
επαρκής για να διατηρηθεί η αξιοπιστία των δημόσιων 
οικονομικών της χώρας προσεχώς. Ήδη από το επόμενο 
έτος, η οικονομία θα πρέπει να δείξει σχετικά υψηλότερη 
δυναμική, εκφραζόμενη σε υψηλότερες επενδύσεις και 
εξαγωγές, εκτίμησε επίσης.
Ο προγραμματισμός για το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα στοχευμένος. Οι πόροι δεν εί-
ναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν για να ενδυναμωθεί το 
σημερινό παραγωγικό υπόδειγμα της οικονομίας αλλά, 
αντίθετα, θα πρέπει να έχουν ρόλο υποστήριξης για τις 
απαραίτητες υποδομές και δομικές αλλαγές που θα εκ-
φράσουν ένα νέο υπόδειγμα μιας περισσότερο ανοικτής 
οικονομίας, με ισχυρότερο ρόλο για τις επενδύσεις και 
εξαγωγές. Ιδιαίτερη σημασία θα έχει οι πόροι να κινητο-
ποιήσουν πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις και ανθρώπινο 
κεφάλαιο, είπε ο κ. Βέττας.

Δράση για την έμπρακτη στήριξη των πληγέντων εργαζο-
μένων στον κλάδο του Επισιτισμού και Τουρισμού, ξεκί-
νησαν η ΕΕΚΕ (Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλά-
δας) και η ΠΟΕΕΤ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων 
στον Επισιτισμό και  Τουρισμό) «μετά τα εκατοντάδες τη-
λεφωνήματα από εργαζόμενους-καταναλωτές, οι οποίοι 
αδυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες, 
αλλά και τις οφειλές τους προς τις ΔΕΚΟ» όπως αναφέρει 
σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύει το ΑΠΕ.
Όπως γνωστοποιεί θήκη σήμερα, την Τετάρτη 14 Οκτω-
βρίου 2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του προέ-
δρου της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας 
Απόστολου Ραυτόπουλου με τη γενική διευθύντρια Πελα-
τών της ΕΥΔΑΠ, Στέλλα Πολιτάκη, κατά την οποία επιση-

μάνθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζό-
μενοι του συγκεκριμένου κλάδου λόγω των αναστολών 
εργασίας, της μη λήψης των επιδομάτων, της μαύρης και 
ανασφάλιστης εργασίας κ.λ.π. και εξετάσθηκαν οι πιθανές 
δράσεις στήριξής τους. 
Η ανταπόκριση της ΕΥΔΑΠ, όπως σημειώνεται στην ανα-
κοίνωση, ήταν άμεση και από την πλευρά της δόθηκαν οι 
απαραίτητες διαβεβαιώσεις για τη λήψη των κατάλληλων 
μέτρων που θα ανακουφίσουν τους εργαζόμενους στον 
κλάδο του επισιτισμού και τουρισμού και τις οικογένειές 
τους, όπως, ευνοϊκοί διακανονισμοί, χρονική παράταση 
αποπληρωμής λογαριασμών και άλλα μέτρα ευνοϊκών 
ρυθμίσεων που θα εξετάζονται κατά περίπτωση. 
Η ένταξη σε οποιαδήποτε ρύθμιση με την ΕΥΔΑΠ από τους 

εργαζόμενους στον επισιτισμό και τον τουρισμό απαιτεί 
έκδοση σχετικής βεβαίωσης από την ΠΟΕΕΤ προκειμένου 
για την ταυτοποίησή τους σε σχέση με την παροχή και το 
υδροδοτούμενο ακίνητο (ιδιοκτήτης ή/και ένοικος). 
Καλούνται οι εργαζόμενοι του επισιτισμού και τουρισμού 
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξόφληση των λογα-
ριασμών της ΕΥΔΑΠ και προκειμένου να λάβουν τη σχετι-
κή βεβαίωση να προσκομίσουν:
• Έντυπο αναστολής σύμβασης εργασίας
• Ανεξόφλητους Λογαριασμούς ή ρυθμίσεις
• Κωδικό παροχής και ονοματεπώνυμο
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι ας επι-
κοινωνήσουν με την ΠΟΕΕΤ: 210 3637767
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Επισημάνσεις, διαπιστώσεις με βάση στοιχεία αλλά και νέα 
μέτρα στο δρόμο της άμυνας που πρέπει να ακολουθήσου-
με για να βγούμε νικητές και στη νέα φάση της πανδημίας 
του κορωνοϊού που διανύουμε, περιλαμβάνει το μήνυμα 
που απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης 
στους πολίτες, το οποίο μάλιστα έκλεισε με μια αισιόδοξη 
πρόβλεψη, όπως σημειώνει το ΑΠΕ. 
Τα δύο νέα μέτρα που εισάγονται και αφορούν σε περιοχές 
με επικίνδυνη αύξηση κρουσμάτων αυτές των επιπέδων 3 
και 4, είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 12:30 
μετά τα μεσάνυχτα έως τις 05,:00 το πρωί και η καθολική 
χρήση μάσκας ακόμη δηλαδή και σε ανοιχτούς χώρους και 
στους χώρους εστίασης κατά την είσοδο. 
Ταυτόχρονα όπως τόνισε ο πρωθυπουργός ενισχύονται οι 
έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων που ήδη ισχύουν και 
απευθύνεται έκκληση για το μέγιστο βαθμό ατομικής ευθύ-
νης καθώς όπως είπε δεν αποτελεί επιλογή του ένα γενικό 
lockdown. 
Ο πρωθυπουργός επέλεξε να κλείσει με το αισιόδοξο μήνυ-
μα ότι «για πρώτη φορά από την αρχή αυτής της περιπέτει-
ας φαίνεται στον ορίζοντα η προοπτική να διαθέτουμε ένα 
ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Και η κυβέρνηση έχει 
φροντίσει να το προμηθευτούμε εγκαίρως και να το διαθέ-
σουμε σε όλους, με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα».
    
Το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκεται σε επι-
θετική έξαρση
Αναλυτικά ο πρωθυπουργός ξεκίνησε το μήνυμά του επι-
σημαίνοντας: «Επικοινωνώ και πάλι μαζί σας, καθώς το 
δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκεται σε επιθετική έξαρση. 
Παντού στην Ευρώπη, αλλά πλέον και εδώ στην Ελλάδα. 
Οφείλω να παρουσιάσω την κατάσταση με απόλυτη ειλι-
κρίνεια. Να επισημάνω τους κινδύνους. Αλλά και να δείξω 
το δρόμο της άμυνας που πρέπει να ακολουθήσουμε. Με 
θεμέλιο τις συμβουλές της επιστήμης. Οδηγό, τα μέτρα της 
Πολιτείας. Και σταθερό μοχλό την πειθαρχία, γιατί η ατομική 
ευθύνη είναι η άλλη όψη της κοινωνικής αλληλεγγύης».
Υπογραμμίζοντας πως θα μιλήσει «όσο πιο απλά γίνεται για 
τη σημερινή πραγματικότητα και για το πώς θα την αντιμε-
τωπίσουμε» αναφέρθηκε στην απότομη αύξηση κρουσμά-
των που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες λέγοντας: 
«Σ’ ένα βαθμό αυτό οφείλεται και στην αύξηση του αριθ-
μού των τεστ που διεξάγονται. Μόλις χθες, για παράδειγμα, 
έγιναν παραπάνω από 24.000 σε ολόκληρη την επικράτεια. 
Αλλά είναι σαφές πως σε αρκετές περιοχές ο ιός μεταδίδεται, 
ήδη, με μεγάλη ταχύτητα. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι και στη νέα αυτή υγειονομική κρί-
ση η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιστέκεται καλύτερα από τις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, έχουμε πιο πολλές 
γνώσεις για τον τρόπο μετάδοσης του ιού. Διαθέτουμε και-
νοτόμα συστήματα εντοπισμού και ιχνηλάτησης κρουσμά-
των. Διαθέτουμε μεγαλύτερο αριθμό κρεβατιών εντατικής 
θεραπείας. Και πολύ περισσότερους γιατρούς και νοσηλευ-
τές στα νοσοκομεία μας. Τους ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, 
ακόμα μια φορά, για τον καθημερινό σας αγώνα.
Όμως όλα αυτά δεν αρκούν. Όπως είπα, το δεύτερο κύμα 
είναι σφοδρότερο. Επηρεάζει, πλέον, όλες τις ηλικίες, ιδι-
αίτερα όμως τους νέους. Και διαπερνά περιφέρειες, πόλεις, 
ακόμη και συνοικίες. Με όχημα, δυστυχώς, την ίδια την 
κοινωνική ζωή: Τις καθημερινές επαφές μεταξύ μας και τις 
απλές συνήθειες του ελεύθερου χρόνου και της διασκέδα-
σης». 
Στο σημείο αυτό ο κ. Μητσοτάκης επέστησε την προσοχή 
των πολιτών στο ότι «οι ειδικοί προειδοποιούν ότι στις στιγ-
μές της ανεμελιάς γινόμαστε πιο ευάλωτοι στον ιό. Αντίθετα, 
στα σχολεία, όπου τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα, οι κίν-
δυνοι αποδεικνύεται ότι είναι πολύ μικρότεροι». 
«Θέλω, λοιπόν, να είμαι σαφής: Οι επόμενοι μήνες προ-
βλέπονται δύσκολοι. Και καθώς δεν αποτελεί επιλογή μου 
ένα γενικό lockdown, απαιτούνται άλλου είδους μέτρα. Πιο 
έξυπνα. Πιο στοχευμένα. Και, τελικά, πιο αποτελεσματικά» 
τόνισε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: 
«Στόχος μας, συνεπώς, παραμένει όχι η απόλυτη αναστολή 
των δραστηριοτήτων μας. Αλλά η τοπική περιστολή των 
κινδύνων που τις απειλούν. Να συνεχίσουμε, δηλαδή, τους 
ρυθμούς της ζωής μας αλλά με βάση τους κανόνες που υπο-
δεικνύουν οι ειδικοί. Κάνοντας μικρές παραχωρήσεις για να 
προστατέψουμε το μεγάλο αγαθό της υγείας. 
Η Ελλάδα διαθέτει, πλέον, έναν χάρτη με τα επίπεδα εμφάνι-
σης και μετάδοσης του κορωνοϊού και με τα μέτρα που συ-
νεπάγεται το καθένα. Αυτά έχουν περιορισμένο κόστος για 
την οικονομία. Προσφέρουν, όμως, τεράστιο κέρδος στη 
συλλογική ευημερία. Γι’ αυτό και πρέπει να τηρούνται πιστά.
   
Μάσκες παντού, απαγόρευση κυκλοφορίας 00:30 
με 05:00, στις «πορτοκαλί» και «κόκκινες» περιοχές
Το σχέδιό μας, ωστόσο, είναι δυναμικό. Που σημαίνει ότι 
προσαρμόζεται ανάλογα με τις εξάρσεις της πανδημίας και 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες που αυτή παρουσιάζει. Στη νέα 
επίθεση του κορωνοϊού, λοιπόν, και ύστερα από τις εισηγή-
σεις των ειδικών, απαντάμε με δύο νέα μέτρα: 
Πρώτον, σε περιοχές με επικίνδυνη αύξηση κρουσμάτων, 

αυτές των επιπέδων 3 και 4, θα απαγορεύεται η κυκλοφο-
ρία από τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 5.00 το πρωί. 
Εξαιρούνται, βέβαια, όσοι εργάζονται τη νύχτα και τα περι-
στατικά έκτακτης ανάγκης. 
Στόχος, να μειωθούν οι μετακινήσεις και οι βραδινές συνα-
θροίσεις, που ευνοούν την μετάδοση του ιού. Με λιγότερη 
διασκέδαση, ίσως, για λίγο. Αλλά με περισσότερη υγεία 
για πολύ καιρό. Μια πρόβλεψη που ήδη ισχύει, άλλωστε, 
σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και περιφέρειες. Και ο 
πρώτος απολογισμός είναι ενθαρρυντικός. 
Δεύτερον, η χρήση μάσκας γίνεται υποχρεωτική παντού. 
Όχι μόνο σε κλειστούς αλλά και σε ανοιχτούς χώρους. Γιατί 
ο κορωνοϊός καραδοκεί παντού, χωρίς να περιμένει στην 
είσοδο ενός καταστήματος. «Δεν τρώει πόρτα», για να μιλή-
σω στη γλώσσα των νεότερων. 
Για να το πω με απλά λόγια, και στο καφέ ή στο εστιατόριο 
θα μπαίνουμε, στο εξής, με μάσκα. Την οποία θα αφαιρούμε 
μόνο όταν καθόμαστε στο τραπέζι. Και βέβαια εξακολουθεί 
να ισχύει η απαγόρευση των ορθίων σε εσωτερικές αίθου-
σες. 
Θα το επαναλάβω: Η μάσκα είναι το εμβόλιο πριν το εμ-
βόλιο. Αν δύο πολίτες την φορούν σωστά και ο ένας είναι 
μολυσμένος, η πιθανότητα μετάδοσης όταν βρεθούν μαζί 
είναι απειροελάχιστη.
Οι δύο νέες ρυθμίσεις θα συνοδευτούν και από την ενίσχυση 
των ελέγχων για την τήρηση των μέτρων που ήδη ισχύουν. 
Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν τα τηρούν, όπως και οι 
εργοδότες που δεν προστατεύουν τους εργαζομένους τους, 
θα τιμωρούνται. Και, ασφαλώς, η τηλεργασία θα επεκταθεί 
κι άλλο, όπου είναι εφικτό».
Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Η προσπάθεια είναι 
μεγάλη. Η όξυνση του προβλήματος, όμως, απαιτεί μεγα-
λύτερη ένταση. Ιδίως στην κατεύθυνση των επιχειρηματιών 
που παρανομούν στο χώρο της διασκέδασης. Εκεί, οι ελε-
γκτικοί μηχανισμοί θα εξαντλήσουν κάθε αυστηρότητα. Για-
τί η υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό του κέρδους 
κάποιων ασυνείδητων. Ούτε, βέβαια, είναι ώρα για κρυφά 
πάρτι, όταν ο ιός κάνει πάρτι κατά της ζωής μας. 
Η εφαρμογή των δύο νέων μέτρων ξεκινά από τις 6.00 
το πρωί του Σαββάτου. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε; 
Ίσως, καθώς η κατάσταση εδώ παραμένει συγκριτικά κα-
λύτερη από άλλες χώρες. Όμως εξαρχής αποφασίσαμε να 
κινούμαστε προληπτικά. Κι αυτό αποκτά πρόσθετη σημασία 
τώρα, ενόψει της περιόδου των Χριστουγέννων.

Συνέχεια στη σελ. 20
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Συνέχεια από τη σελ. 19

Τα σημερινά δεδομένα είναι σαφή: Η εξάπλωση του ιού 
εντοπίζεται κυρίως μεταξύ των νέων. Και εστιάζεται στις 
ώρες και στους τόπους όπου συγκεντρώνονται.
Από εκεί, όμως, μεταφέρεται στο ενδοοικογενειακό περι-
βάλλον, απειλώντας δυσανάλογα τους μεγαλύτερους. Γι’ 
αυτό και παρακαλώ τους νεότερους να προσέχουν. Και να 
κρατούν αποστάσεις από τους γονείς και τους παππούδες 
τους, ανεξάρτητα αν οι ίδιοι έχουν συμπτώματα. Μία εύ-
κολη περιπέτεια γι’ αυτούς ίσως είναι μοιραία για εκείνους 
που αγαπούν.
Αυτό δεν αποτελεί μία αόριστη αίσθηση ή μια τυφλή κα-
ταγγελία, αλλά τεκμηριωμένη διαπίστωση. Και την απευ-
θύνω με την ίδια ειλικρίνεια με την οποία μιλώ και στα 
παιδιά μου. Γιατί, πράγματι, είναι η ώρα να μιλήσει και να 
δράσει η νεολαία μας.
Ξέρω ότι όλοι οι προηγούμενοι μήνες έχουν κουράσει τα 
Ελληνόπουλα. Κατανοώ τους πρωτοετείς φοιτητές που 
πέρασαν έναν δύσκολο χειμώνα και θέλουν να γλεντή-
σουν. Όπως γνωρίζω ότι και το αίμα των μαθητών βρά-
ζει. Και έτσι πρέπει να είναι. 
Στη συγκεκριμένη συγκυρία, ωστόσο, εσείς οι νέοι θα 
ήταν καλό να μετατρέψετε την ορμή σας σε ευθύνη. Να 
φανείτε πρωτοπόροι στα δύσκολα. Κάνοντας τρόπο ζωής 
τη συνέπεια. Και να γίνετε τελικά εσείς παραδείγματα πει-
θαρχίας για τους μεγαλύτερους.
Αυτό, άλλωστε, σημαίνει και η νεανική αμφισβήτηση του 
συντηρητικού ατομισμού. Γνήσια πρόοδος και αληθινός 
ριζοσπαστισμός. Σας ζητώ, με άλλα λόγια, να γίνετε εσείς 
οι πραγματικοί πρωταγωνιστές των ημερών μας». 
Παράλληλα η κυβέρνηση, επισήμανε ο πρωθυπουργός, 
«θα συνεχίσει, ασφαλώς, να στηρίζει επιχειρήσεις και 
εργαζόμενους που δοκιμάζονται από την υγειονομική 
κρίση. Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή παρέχει αναγκαία 
ρευστότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Οι 
ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται. Και ένα νέο πρόγραμ-
μα τις επιδοτεί πλήρως για 100.000 νέες θέσεις εργασίας. 
Ενώ η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης έρχεται και 
αυτή να ανακουφίσει ακόμα περισσότερο τα εισοδήματα. 
Όμως, το οπλοστάσιό μας δεν είναι ανεξάντλητο. Και η 
εθνική οικονομία πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για να 
τροφοδοτεί την κοινωνία, αλλά και την Υγεία». 
    
Ένας- ένας και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε 
τη διαφορά
Ο πρωθυπουργός επέλεξε να κλείσει με ένα αισιόδοξο 
μήνυμα προειδοποιώντας πως έχουμε μπροστά μας ένα 

δύσκολο τρίμηνο. Είπε: «Θα κλείσω, ωστόσο, με ένα αισι-
όδοξο μήνυμα. Γιατί για πρώτη φορά από την αρχή αυτής 
της περιπέτειας φαίνεται στον ορίζοντα η προοπτική να 
διαθέτουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Και 
η κυβέρνηση έχει φροντίσει να το προμηθευτούμε εγκαί-
ρως και να το διαθέσουμε σε όλους, με τη μέγιστη δυνατή 
ταχύτητα. Ταυτόχρονα, προχωρά σύμφωνα με τον σχεδι-
ασμό και ο εμβολιασμός κατά της γρίπης. 
Στις αρχές του 2021, συνεπώς, μαζί με το νέο χρόνο, μπο-
ρεί να ανατείλει και μία νέα μέρα στον πόλεμο εναντίον 
του κορωνοϊού. Μέχρι τη νίκη της επιστήμης όμως, εμείς 
οφείλουμε να κρατήσουμε την ασπίδα της ευθύνης. 
Δεν σας ζητώ να κάνετε τίποτα παραπάνω και τίποτα λι-
γότερο από αυτό που κάναμε την άνοιξη, όταν η Ελλάδα 
έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Και τώρα, όπως και τότε, 
είμαστε δίπλα-δίπλα. Μία ενωμένη ομάδα 10 εκατομμυ-
ρίων. Αλλά, ακριβώς όπως γίνεται σε κάθε ομάδα, ο κα-
θένας -Πολιτεία και πολίτες- έχει τον ρόλο του. Ένας- ένας 
και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Είμαι 
σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε ξανά».
Περισσότερες από τις μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στην Ευρώπη φοβούνται για την επιβίωσή τους, σύμφω-
να με έρευνα
Περισσότερες από τις μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
οι οποίες από κοινού προσφέρουν δουλειά στα δύο τρί-
τα των Ευρωπαίων εργαζομένων, φοβούνται για την 
επιβίωσή τους τους ερχόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα έρευνας που έκανε η εταιρεία παροχής 
συμβουλών σε θέματα διαχείρισης McKinsey.
Η έρευνα αυτή -σημειώνει το ΑΠΕ- η οποία έγινε σε πε-
ρισσότερες από 2.200 εταιρείες σε πέντε χώρες --Γαλλία, 
Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία-- έδειξε ότι το 55% 
αναμένει ότι θα κλείσει ως τον Σεπτέμβριο του ερχόμενου 
έτους αν τα έσοδα που έχει παραμείνουν στα τρέχοντα 
επίπεδα.
Αν συνεχιστεί η σημερινή πορεία, μία στις δέκα μικρομε-
σαίες εταιρείες αναμένεται να κηρύξει πτώχευση εντός έξι 
μηνών.
Η έρευνα αυτή έγινε τον Αύγουστο, πριν από την σημερι-
νή αύξηση των νέων κρουσμάτων στην Ευρώπη, η οποία 
εξωθεί κυβερνήσεις να επιβάλουν νέους περιορισμούς 
στις δραστηριότητες και γεννά εικασίες για νέα lockdown 
σε εθνικό επίπεδο.
Το πόρισμα της έρευνας αυτής έρχεται επίσης την ώρα 
που πολλαπλασιάζονται οι προειδοποιήσεις για ένα επι-
κείμενο κύμα χρεωκοπιών επιχειρήσεων και καθώς το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και άλλοι καλούν τις 
κυβερνήσεις της Ευρώπης να διπλασιάσουν την κρατική 

υποστήριξη για να βοηθήσουν τις εταιρείες να αντεπεξέλ-
θουν στην πανδημία της COVID-19.
«Πρόκειται για ένα σημαντικό βάρος στον χρηματοπι-
στωτικό τομέα», σημειώνει ο Ζντράβκο Μλαντένοφ, ένας 
από τους συντάκτες των πορισμάτων της έρευνας, όσον 
αφορά έναν από τους αντίκτυπους που θα έχει μια τέτοια 
εξέλιξη, η οποία θα οδηγήσει στην εκτίναξη του αριθμού 
των ανέργων και θα ανακόψει ευρύτερες επενδύσεις στην 
οικονομία.
Οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters τον πε-
ρασμένο μήνα προβλέπουν ανάπτυξη της οικονομίας της 
ευρωζώνης κατά μόλις 5,5% το ερχόμενο έτος έπειτα από 
μια πτώση περίπου 8% φέτος, αλλά προειδοποίησαν ότι 
ακόμη και αυτή η ασταθής ανάκαμψη είναι ευάλωτη σε 
μια περαιτέρω εξάπλωση του νέου κορωνοϊού.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθορίζονται ως αυτές που 
απασχολούν 250 ή λιγότερους εργαζομένους.
Στην Ευρώπη, αυτές απασχολούν περισσότερα από 90 
εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά το μικρό τους μέγεθος τις 
καθιστά ευάλωτες σε κρίσεις ρευστότητας. Στην Ισπανία 
για παράδειγμα το 83% των 85.000 επιχειρήσεων που 
έχουν καταρρεύσει από τον Φεβρουάριο απασχολούν 
λιγότερους από πέντε εργαζομένους.
Κρατικά μέτρα που ελήφθησαν σε όλη την περιοχή, τα 
οποία εκτείνονται από μορατόρια στις πτωχεύσεις ως 
αναστολές αποπληρωμής δανείων, έχουν ως τώρα κρα-
τήσει στη ζωή χιλιάδες επιχειρήσεις που παλεύουν να 
επιβιώσουν. Ωστόσο καθώς αυτά τα μέτρα έχουν αρχίσει 
να εξαντλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις, η Μπούντε-
σμπανκ της Γερμανίας και η Τράπεζα της Αγγλίας βρίσκο-
νται μεταξύ αυτών που προειδοποιούν για αύξηση των 
πτωχεύσεων.
«Οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να κάνουν ό,τι χρει-
άζεται για την αναχαίτιση της πανδημίας και της οικονο-
μικής της ζημίας και όχι να αποσύρουν την υποστήριξή 
τους πρόωρα, ώστε να αποφευχθεί να επαναληφθεί το 
λάθος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης», υπο-
γραμμίζει το ΔΝΤ στο ιστολόγιό του αυτήν την εβδομάδα 
(Ιστολόγιο: https://bit.ly/2Hp1sLS).
«Για τις εταιρείες, οι πολιτικές θα πρέπει τώρα να προ-
χωρούν πέραν της ενίσχυσης της ρευστότητας και να 
διασφαλίζουν ότι αφερέγγυες αλλά βιώσιμες εταιρείες 
μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία», προσθέτει και 
αναφέρεται σε μέτρα για τη διευκόλυνση της αναδιάρ-
θρωσης χρέους ή τη διάθεση ιδίων κεφαλαίων σε βιώσι-
μες εταιρείες.
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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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3+1 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΧΩΡΑ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 h ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ  11                                                       23/10/2020

Η χώρα μας έχει πετύχει αξιοθαύμαστη πρόοδο όσον 
αφορά τον βαθμό συνδεσιμότητάς της με τα διεθνή 
ναυτιλιακά δίκτυα, ωστόσο πρέπει ακόμη να κάνει 
πολλά για να καταστεί ισχυρό διεθνές ναυτιλιακό και 
διαμετακομιστικό κέντρο. Τα παραπάνω τόνισε ο κ. 
Γιάννης Πιέρρος, εταίρος του Τμήματος Ελεγκτικών 
Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και επικεφαλής Τομέα Αυ-
τοκινητοβιομηχανίας και Μεταφορών της ΕΥ Ελλάδος 
και ΕΥ Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), μιλώντας στο 7th 
Analyst & Investor Capital Link Shipping Forum, που 
διοργάνωσε n Capital Link, σης 21 και 22 Οκτωβρίου 
2020.
Καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων ναυτι-
λιακών κέντρων αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα 
χρόνια, και παρά την τάση για nearshoring, που πα-
ρατηρείται εξαιτίας του Corid-19, ο κ. Πιέρρος εκτί-
μησε ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε την άνοδο νέων 
σημαντικών ναυπλιακών κόμβων μέσα στην επόμενη 
εικοσαετία, οι οποίοι ενδέχεται να απειλήσουν τα πα-
ραδοσιακά παγκόσμια ναυπλιακά κέντρα, ανάμεσά 
τους και τον Πειραιά. Σύμφωνα με τον ομιλητή, τέσσε-
ρις είναι οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην 
ελκυστικότητα μιας πόλης ή περιοχής ως παγκόσμιου 
ναυτιλιακού κέντρου: 
- η παρουσία σημαντικής δραστηριότητας τοπικής 
πλοιοκτησίας ή και διαχείρισης πλοίων, 
- ισχυρές χρηματοοικονομικές, νομικές και άλλες εξει-
δικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες, 
- η ύπαρξη σημαντικών λιμενικών υποδομών και υπο-
δομών εφοδιαστικής αλυσίδας, και 
- μια παράδοση ναυτικής τεχνολογίας, που σχετίζε-
ται με την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη 
(R&D), την εκπαίδευση και τη διαθεσιμότητα ανθρώ-
πινου δυναμικού.
Υστέρηση προόδου
 Η Ελλάδα, παρά το αξιοσέβαστο ναυτιλιακό της οικο-
σύστημα, το οποίο υπολογίζεται σε περισσότερες από 
3.500 εταιρείες, έχει μεν ισχυρή πλοιοκτησία δεν έχει 
όμως παρουσιάσει σημαντική πρόοδο στους υπόλοι-
πους τρεις τομείς. Ο κ. Πιέρρος τόνισε ότι «η ύπαρξη 
σημαντικών λιμενικών υποδομών και υποδομών 
logistics, ικανών να εξυπηρετήσουν τον αυξανόμενο 
αριθμό φορτίων που καταφθάνουν από την Ασία με 

προορισμό την Κεντρική Ευρώπη, παράλληλα με την 
ισχυρή παρουσία της ελληνόκτητου ναυτιλίας και τη 
γεωγραφική θέση της χώρας, είναι το κλειδί για να 
μπορέσει η Ελλάδα να βελτιώσει τις επιδόσεις της και 
να διεκδικήσει μία θέση ανάμεσα στα ισχυρότερα πα-
γκόσμια ναυτιλιακά κέντρα».
Για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο της 
δυνατότητες του ισχυρού ναυτιλιακού κλάδου της, η 
Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει και να ενισχύσει περαι-
τέρω τους κλάδους των μεταφορών και των logistics, 
οι οποίοι μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος 
για την ελληνική οικονομία. Η γεωγραφική θέση της, 
παράλληλα με τα περισσότερα από 25 λιμάνια που 
λειτουργούν σήμερα στη χώρα, το πιο ανεπτυγμένο 
δίκτυο αυτοκινητοδρόμων στη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη και τις πέντε Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου είναι 
μερικά μόνο από τα στοιχεία που προσδίδουν στην 
Ελλάδα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ως περιφερειακό 
και διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο, σύμφωνα με τον 
ομιλητή.
Συνδεσιμότητα 
Ενδεικτική των δυνατοτήτων της χώρας είναι η αξιο-
θαύμαστη πρόοδος που έχει σημειώσει όσον αφορά 
τον βαθμό συνδεσιμότητάς της με τα διεθνή ναυ-
τιλιακά δίκτυα. Σύμφωνα με τον δείκτη LSCI (Liner 
Shipping Connectirity Index), η Ελλάδα, από 69η το 
2011, μέσα σε μόλις οκτώ χρόνια κατάφερε να βελτιώ-
σει τις επιδόσεις της και κατατάσσεται 20ή παγκοσμίως 
για το 2019, ξεπερνώντας τις ανταγωνίστριες χώρες 
της περιοχής.
Συγκεκριμένα, ο Πειραιάς σήμερα αποτελεί το πιο ση-
μαντικό λιμάνι της Μεσογείου και το τέταρτο μεγαλύ-
τερο λιμάνι στην Ευρώπη, καταγράφοντας σχεδόν 5,6 
εκατ. TEUs και περισσότερους από 16,5 εκατ. επιβάτες, 
το 2019. Επιπλέον, ο ομιλητής σημείωσε ότι «η Θεσσα-
λονίκη μπορεί, εν δυνάμει, να αποτελέσει το δεύτερο 
success story μετά τον Πειραιά, ως το σημαντικότερο 
λιμάνι για την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότη-
τας της χώρας, αρκεί να ολοκληρωθεί η προγραμματι-
σμένη αύξηση της χωρητικότητάς του και η βελτίωση 
της διασυνδεσιμότητάς του».
Υπηρεσίες logistics 
Σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ το 2019, με συμμετοχή 
στελεχών επιχειρήσεων που κάνουν εκτεταμένη χρή-
ση των λιμένων και των υποδομών και υπηρεσιών 
logistics της Ελλάδας, πάνω από το 40% των συμ-
μετεχόντων βαθμολόγησαν ως άριστο το λιμάνι του 
Πειραιά, όσον αφορά την ποιότητα των υποδομών και 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα 
/ χωρητικότητά του, καθώς και την αποτελεσματι-

κότητα στη συνεργασία. Αντιθέτως, στην περίπτωση 
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, τα αποτελέσματα 
κατέδειξαν ότι, παρά την πρόοδο που έχει επιδείξει τα 
τελευταία χρόνια, υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια 
βελτίωσης, με την πλειονότητα των συμμετεχόντων να 
κρίνει χαμηλή ή -στην καλύτερη περίπτωση- απλώς 
επαρκή την ποιότητα των υποδομών και λειτουργιών 
του.
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Σε περίπου 8%, κοντά στις κυβερνητικές προβλέψεις 
για 8,2%, υπολογίζει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βι-
ομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ότι θα κυμανθεί η ύφεση 
φέτος, αλλά είναι πιο απαισιόδοξο από την κυβέρνηση 
ως προς το 2021, προβλέποντας ανάκαμψη 4%-4,5%, 
έναντι της κυβερνητικής πρόβλεψης για 7,5%.
Μάλιστα, το Ίδρυμα έχει και ένα εναλλακτικό, δυσμε-
νέστερο σενάριο για το 2021, το οποίο προβλέπει νέα 
ύφεση 2,5%-4% και όχι ανάκαμψη, όπως εκτιμούν 
ακόμη και τα δυσμενή σενάρια των περισσότερων 
φορέων. Το σενάριο αυτό προϋποθέτει συνθήκες 
lockdown εδώ και στην Ευρώπη και έλλειψη προόδου 
στην ανάπτυξη θεραπειών και εμβολίου.
Όπως είπε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, 
χθες, παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση για την 
ελληνική οικονομία, «αυτή δεν είναι η κεντρική μας 
εκτίμηση».
Εξάλλου, ο ίδιος επεσήμανε ως προς την πρόβλεψη 
για τη φετινή χρονιά, ότι αν περάσουμε σε συνθήκες 
lockdown, προφανώς τα δεδομένα θα αλλάξουν και 
η ύφεση θα κινηθεί στην περιοχή του 10%. Ετσι, αν 
επιβεβαιωθεί το δυσμενές σενάριο του ΙΟΒΕ, σε δύο 
χρόνια λόγω κορωνοϊού οι απώλειες του ΑΕΠ θα φτά-
σουν στο 50% περίπου των απωλειών της μνημονια-
κής περιόδου. Συνολικά, μνημόνιο και κορωνοϊός θα 
έχουν επιφέρει πλήγμα ίσο σχεδόν με το 40% του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του ΙΟΒΕ, τα τουρι-
στικά έσοδα θα είναι αυξημένα κατά 20% το 2021 σε 
σύγκριση με φέτος, ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης θα συ-
νεισφέρει στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5%-2%.
Ανησυχία εξέφρασε ο κ. Βέττας και για την ανεργία. 
Υπολόγισε ότι χωρίς τα μέτρα που ελήφθησαν από την 
κυβέρνηση, η ανεργία θα ξεπερνούσε φέτος το 20% 
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Ύστερα από την πρόσφατη έγκριση του Κεντρικού Αρ-
χαιολογικού Συμβουλίου, ξεκάθαρο είναι το τοπίο για 
την επένδυση, ύψους 60 εκατ. ευρώ, της Grivalia, που 
αφορά την ανάπλαση της έκτασης 285 στρεμμάτων 
Αστέρια Γλυφάδας. 
Κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του το ΚΑΣ ενέκρινε την 
αρχιτεκτονική μελέτη του έργου που αφορά τον εκσυγ-

Η νέα υπηρεσία Egnatia Pass από την «Εγνατία Οδό 
Α.Ε.», παρουσιάστηκε χθες στο πλαίσιο συνέντευξης 
Τύπου που παραχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Κουτσούκος, παρουσία του 
προέδρου της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» κ. Γιώργου Κων-
σταντόπουλου, σε κεντρικό ξενοδοχείο στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Ο κ. Κουτσούκος παρουσίασε τις τεχνικές 
λεπτομέρειες της νέας υπηρεσίας που δίνει την δυνατό-
τητα στους οδηγούς να περνάνε χωρίς αναμονή και με 
ασφάλεια από τους σταθμούς διοδίων ενώ αποφεύγο-
νται οι συναλλαγές με μετρητά.
Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούκο, στους δύο πρώτους 
μήνες διατέθηκαν πομποδέκτες Egnatia Pass σε 15.000 
χρήστες.
Προτίμηση στη νέα υπηρεσία δείχνουν τόσο οι επαγγελ-
ματίες οδηγοί, όσο και οι ιδιώτες εξίσου.
Παράλληλα στάθηκε στο γεγονός πως από τις 4 Νοεμ-
βρίου 2020, οι αυτοκινητόδρομοι της Ελλάδας γίνονται 
διαλειτουργικοί. «Ξεκινώντας κάποιος από την Θεσσα-
λονίκη θα μπορεί να φτάσει στην Αθήνα ή στην Πελο-
πόννησο χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει άλλους 
πομποδέκτες, άλλων εταιρειών. Έτσι ικανοποιείται ένα 
πάγιο αίτημα όλων των οδηγών και ύστερα από ενέρ-
γειες του Υπουργείου Υποδομών, τον τελευταίο χρόνο, 
έγινε πλέον πραγματικότητα».
Ο πρόεδρος της «Εγνατία Οδός ΑΕ», Γιώργος Κωνστα-
ντόπουλος, σημείωσε ότι μετρά δεκαετίες η ανάπτυξη 
του εν λόγοι συστήματος και κάλεσε τους Βορειοελλα-
δίτες οδηγούς να προμηθευτούν το «Egnatia Pass» και 
να στηρίξουν την «εμβληματική εταιρεία που επί 26 
χρόνια αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης και η οποία, 
στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης δεν ζήτησε μέτρα 
ενίσχυσης και αποκατάστασης».

και διερωτήθηκε «τι θα γίνει όταν θα αποσυρθούν 
σταδιακά και αναπόφευκτα, ιδίως αν το πρόβλημα 
συνεχιστεί και το 2021, ελπίζουμε όχι με την ίδια έντα-
ση». Στο βασικό σενάριο του ΙΟΒΕ προβλέπεται ανερ-
γία 18% φέτος και 17% του χρόνου, ενώ στο δυσμενές 
περαιτέρω ενίσχυσή της στο 19,5%-20,5% το 2021.
Σχετικά με τα δημοσιονομικά μεγέθη, ο κ. Βέττας τόνι-
σε ότι «ακρογωνιαίος λίθος για τη δημοσιονομική και 
τις λοιπές πολιτικές εγχωρίως αποτελεί το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο που λειτουργεί σταθεροποιητικά».
«Αυτή είναι η αναγκαία συνθήκη, όχι όμως και επαρ-
κής για να διατηρηθεί η αξιοπιστία των δημοσίων οι-
κονομικών της χώρας προσεχώς. Ήδη, από το επόμενο 
έτος η οικονομία θα πρέπει να δείξει σχετικά υψηλότε-
ρη δυναμική, εκφραζόμενη σε υψηλότερες επενδύσεις 
και εξαγωγές».
Στο ερώτημα αν η χώρα θα χρειαστεί να εφαρμόσει μια 
νέα, μνημονιακού τύπου, λιτότητα, ο κ. Βέττας απά-
ντησε ότι δεν θα της ζητηθεί ενδεχομένως να επιτύχει 
πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ, όπως είχε δε-
σμευθεί, αλλά πάντως θα κληθεί να έχει πλεονάσματα.
Εξάλλου, ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ Παναγιώτης Θωμό-
πουλος εξέφρασε ανησυχία ότι η ύφεση θα ξεπεράσει 
ενδεχομένως το 8%, ενώ το 2021 θα υπάρξει αδύναμη 
ή και καμία ανάκαμψη. Ο ίδιος τόνισε ότι η μέριμνα 
πρέπει να στραφεί στους αδύναμους. Η πρόταση Πισ-
σαρίδη, σημείωσε, θα ανοίξει νέους ορίζοντες, αλλά 
θέλει χρόνο για να εφαρμοστεί.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του ΙΟΒΕ, ία τουρι-
στικά έσοδα θα είναι αυξημένα κατά 20% το 2021 σε 
σύγκριση με φέτος, ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης θα συ-
νεισφέρει στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5%-2%.

χρονισμό της ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 
400 κλινών και πέντε αστέρων, αποτελώντας, ουσιαστι-
κά, την δεύτερη φάση των εργασιών ανάπλασης. 
Η πρώτη φάση του έργου, που βρίσκεται σε εξέλιξη, 
περιλαμβάνει την ανακαίνιση και επαναλειτουργία των 
εστιατορίων, την ολοκλήρωση των έργων υποδομής 
και την ενίσχυση των κτηριακών σκελετών. 
Η δεύτερη φάση, που αναμένεται να ξεκινήσει εν ευθέτω 
χρόνω σε συνέχεια της εξασφάλισης της έγκρισης του 
ΚΑΣ, αφορά την ανάπτυξη πέντε αστέρων ξενοδοχείου 
που θα έχει δυναμικότητα της τάξης των 400 κλινών 
και θα είναι υπό τη διαχείριση διεθνούς ξενοδοχειακής 
αλυσίδας. 
Η κάλυψη των κτιρίων θα είναι μικρότερη του 1% της 
έκτασης, αντιστοιχώντας σε λιγότερο από 28.000 τ.μ., 
με το επενδυτικό σχέδιο να αξιοποιεί την υφιστάμενη 
δομημένη επιφάνεια 20.000 τ.μ. Το έργο θα αποτελεί 
τo πρώτο city resort της Αθήνας, διαθέτοντας ορίζοντα 
ολοκλήρωσης το δεύτερο τρίμηνο του 2022. 
Αττική Ριβιέρα
Η έκταση στα Αστέρια Γλυφάδας περιήλθε στο χαρτο-
φυλάκιο της Grivalia, ύστερα από την απόκτηση τον 
Μάρτιο του 2018, του 80% της εταιρείας Ναυσικά που 
έχει μισθώσει το ακίνητο έως το 2081. Το υπολειπόμενο 
ποσοστό 20% παραμένει υπό τον έλεγχο της οικογένειας 
Παπαθεοχάρη, με το ακίνητο να ανήκει στην Εταιρεία 
Ακινήτων Δημοσίου. 
Τα Αστέρια Γλυφάδας αποτελούν σημαντικό κρίκο της 
ευρύτερης ανάπλασης της αττικής Ριβιέρας. Έχει προη-
γηθεί η ανακατασκευή του Αστέρα Βουλιαγμένης, ενώ, 
πρόσφατα, η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Hines 
και η ευρωπαϊκή πλατφόρμας επενδύσεων Henderson 
Park προχώρησε στην αγορά μίας από τις λιγοστές εντός 
σχεδίου ενιαίες εκτάσεις στην Αττική, ενός οικοπέδου 
επιφάνειας 71 στρεμμάτων που βρίσκεται στη Βούλα. 
Το σχεδιαζόμενο έργο των δύο εταιρειών αποτελεί κομ-
μάτι του παζλ των πολυτελών κατοικιών στα Νότια προ-
άστια, όπου κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει το Ελληνικό. 
Κατά την πρώτη φάση του έργου συνολικού προϋπο-
λογισμού της τάξεως των 8 δισ. ευρώ, διάρκειας πέντε 
ετών, που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει να υλοποιείται 
αρχές του 2021, θα δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση του 
παραλιακού μετώπου, ενώ από τις συνολικά 10.000 
κατοικίες που θα κατασκευαστούν και θα πωληθούν σε 
βάθος 25 ετών, την πρώτη πενταετία θα διατεθούν προς 
πώληση, καταρχήν, 800. 
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