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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2039 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Αιτήσεις εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών 
και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών από 26 
Οκτωβρίου - 30 Νοεμβρίου 2020 - Πρόσκληση ΤΕΕ προς τα μέλη 
του και ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Σελ 1 
Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Τηλεφωνική Υποστήριξη μελών ΤΕΕ για 
τεχνικά θέματα και απορίες στην προετοιμασία προτάσεων
Σελ 1 και 12
ΕΕΑ Grants:13 εκατ ευρώ για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων
Σελ 4 
Εγκρίθηκαν  600 εκατ. ευρώ για τη δράση «Εξοικονομώ – Αυτο-
νομώ»  (Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ) από το ΕΣΠΑ   
Σελ 5 
Άδ. Γεωργιάδης: Έχουμε οπλίσει τη χώρα για κάθε ενδεχόμενο, το 
τραπεζικό μας σύστημα με τα μέτρα που έχουμε λάβει είναι ισχυ-
ρότερο από ποτέ, παρά την κρίση
Σελ 6
Γ. Πλακιωτάκης: Ολιστική προσέγγιση για το λιμάνι Ρεθύμνου 
σχεδιάζει το υπουργείο. 
Σελ 7 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα της Περιφέρειας 
Αττικής για ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από την πανδημία Covid19. 
Σελ 8 
H μεγαλύτερη τουριστική επένδυση στα Βόρεια της Αθήνας με την 
υπογραφή του Ομίλου Regency ύψους 200 εκατ. ευρώ 
Σελ 9 
Ψηφιακή πλατφόρμα για ψηφιακά αντίγραφα τίτλων σπουδών 
και πλαστά πτυχία
Σελ 10 
Δεσμευτική νομοθετική πρόταση για να περιοριστεί η παγκόσμια 
αποψίλωση δασών ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο από την Επιτροπή
Σελ 11
Β. Κορκίδης: «Το μεγάλο στοίχημα της επαναλειτουργίας των Ναυπη-
γείων Σκαραμαγκά». Τουλάχιστον τρεις οι επενδυτές που ενδιαφέρονται
Σελ 13 
Ένα «πράσινο» λεωφορείο ευρωπαϊκής τεχνολογίας στους δρό-
μους της Αθήνας τις επόμενες ημέρες
Σελ 14 
Αγιά Λάρισας: Γνωρίζοντας τα αρχοντικά κτίρια και το φυσικό 
περιβάλλον ως στοιχείο οικονομικής και πολιτιστικής ανάκαμψης
Σελ 15 
Καραντίνα: ένα «όπλο» με πολύ παλιά ιστορία
Σελ 16 
Αιολικά: Έλληνες και ξένοι επενδυτές ξαναβλέπουν τα «offshore»
Σελ 17 
Αυτά είναι τα ακίνητα που απέκτησαν ζωή
Σελ 18 
Ευρωβαρόμετρο: Η οικονομική κατάσταση κυριότερη πηγή 
ανησυχίας των πολιτών της ΕΕ υπό το πρίσμα της πανδημίας του 
κορωνοϊού
Σελ 19 
Ποιες εταιρείες παίρνουν προτεραιότητα για τραπεζικό δάνειο
Σελ 20 
Φόρος κατά προσέγγιση από την ΑΑΔΕ
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:

Από σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 30 
Νοεμβρίου 2020, θα υποβάλλονται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
οι αιτήσεις εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων 
Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών (ΕΜΠΑ).  Σύμφωνα με τις προσκλήσεις που 
υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, καλούνται να υποβάλλουν 
αιτήσεις τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) 
και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ). 
Αναρτήθηκε από το ΤΕΕ πρόσκληση των Μελών του ΤΕΕ για 
ένταξή τους  στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών 
(ΕΜΠΕ) & στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογη-

τών (ΕΜΠΑ) του Ν. 4399/2016 (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος), 
στην οποία σημειώνεται ότι: Δημιουργούνται στο ΤΕΕ, με την 
υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα 
Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και Πι-
στοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Νέου Αναπτυξιακού 
Νόμου (Ν. 4399/2016). Σε αναρτημένες στην ιστοσε-
λίδα του ΤΕΕ ανακοινώσεις αναφέρονται  αναλυτικά οι 
προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία αξιολό-
γησης, για την ένταξη των μηχανικών μελών του στο Εθνικό 
Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και στο Εθνικό 
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ). 
Αναλυτικά στη σελ 3

Μια σημαντική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν καινοτόμα 
έργα στους τομείς της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, 
της γαλάζιας ανάπτυξης και των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT) αποκτούν ελληνικές επιχειρήσεις 
από τους συγκεκριμένους κλάδους. Πρόκειται –σύμφωνα με 
δημοσίευμα του ΑΠΕ- για τη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων από ελληνικές επιχειρήσεις που ανα-
κοίνωσε το πρόγραμμα Business Innovation Greece των ΕΕΑ 
Grants.
Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 
13 εκατ.ευρώ. 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 κυβέρνησης για θέματα επιχειρηματικής ανά-
πτυξης. Το πρόγραμμα Business Innovation Greece είναι ένα 
από τα εννέα προγράμματα των ΕΕΑ Grants (Επιχορηγήσεις 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ΕΟΧ) που υλοποι-
ούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το συνολικό ύψος της 
διαθέσιμης χρηματοδότησης προς την Ελλάδα, μέσω των 
EEA Grants, ανέρχεται σε 116,7 εκ ευρώ για την παρούσα 
χρηματοδοτική περίοδο (2014 - 2021). 
Αναλυτικά στη σελ 12 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, προκειμένου να υποστη-
ρίξει τα Μέλη του στη δημιουργία φακέλων προτάσεων για 
το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», θα τους παρέχει 
τηλεφωνική υποστήριξη Δευτέρα με Παρασκευή, εκτός 
επίσημων αργιών, και ώρες 10:00- 14:00 και 17:00-
21:00, απαντώντας σε τεχνικά θέματα και σχετικές απορίες 
που θα προκύψουν κατά τη δημιουργία των φακέλων προ-
τάσεων για το Πρόγραμμα. 

Οι συνάδελφοι μηχανικοί μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 
2104441200 τις παραπάνω ώρες.
Επιπλέον το ΤΕΕ θα συγκεντρώνει τηλεφωνικά και μέσω 
email (tee.eco.helpdesk@central.tee.gr) ερωτήματα και 
προβλήματα που δεν καλύπτονται από τον οδηγό του προ-
γράμματος ή δεν θα μπορούν να απαντηθούν άμεσα, ώστε να 
δίνονται στη συνέχεια απαντήσεις.
Η υπηρεσία ξεκίνησε την λειτουργία της τη Δευτέρα 26 Οκτω-
βρίου 2020.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ  
Από 26 Οκτωβρίου - 30 Νοεμβρίου 2020
Πρόσκληση ΤΕΕ προς τα μέλη του και ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΕΕΑ GRANTS:13 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

https://web.tee.gr/min-dev/
https://web.tee.gr/min-dev/


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

Αναβάλλεται το 5ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο - Διε-
θνές Συνέδριο & Έκθεση, που είχε προγραμματιστεί για τις 
30 & 31 Οκτωβρίου, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 
επικρατούν. Νέα ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται στις 
8-10 Ιουλίου 2021. 
Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση των διοργανωτών αναφέ-
ρει τα εξής: 
«Λαμβάνοντας υπόψη τα αυξημένα κρούσματα του 
Covid-19 και των αυστηρότερων περιορισμών που ανα-
κοίνωσαν οι αρχές για την μείωση της εξάπλωσής του,  
αναβάλουμε το 5ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο - Δι-
εθνές Συνέδριο & Έκθεση, που είχε προγραμματιστεί για 
τις 30 & 31 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση πρόκειται να πραγ-
ματοποιηθεί σε νέα προγραμματισμένη ημερομηνία 8 έως 
10 Ιουλίου του 2021, ώστε να εξασφαλιστούν οι φυσικές 
παρουσίες από Ελλάδα και εξωτερικό και ειδικά για το 
μέρος της Διεθνούς Έκθεσης Ενέργειας. Η ασφάλεια όλων 
είναι υψίστης σημασίας και συνεχίζουμε με την εγγραφή 
συμμετεχόντων, εκθετών και συντονισμό κάποιον διαδι-
κτυακών παρουσιάσεων έως την επόμενη διοργάνωση».
Πληροφορίες: info@cretanenergyconferences.org

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ 5Ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

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

Οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα και η ελκυστικότητα της 
χώρας ως επενδυτικός προορισμός θα βρεθούν στο επίκε-
ντρο του 4th InvestGR Forum 2021: Reforming the Greek 
Economy (www.investgr.eu) που θα πραγματοποιηθεί στις 
14 Ιουλίου 2021 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece οργα-
νώνεται από την Public Affairs and Networks, για τέταρτη 
συνεχόμενη χρονιά και ο τίτλος του θα είναι: «Reforming 
the Greek Economy». 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών –όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση- θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα πρώτα 

ευρήματα της έρευνας της ΕΥ Ελλάδος, EY Attractiveness 
Survey Ελλάδα 2021, με θέμα την ελκυστικότητα της χώ-
ρας ως επενδυτικού προορισμού. Η έρευνα, η οποία απο-
τελεί αυτόνομο μέρος του ευρύτερου προγράμματος EY 
Attractiveness, μίας σειράς ερευνών που διεξάγει η EY σε 
παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφει τις απόψεις της επενδυτι-
κής κοινότητας για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της 
χώρας ως επενδυτικού προορισμού, και βασίζεται σε ένα 
σημαντικό δείγμα στελεχών μεγάλων ξένων επιχειρήσεων, 
που είτε έχουν ήδη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα, είτε 
αποτελούν δυνητικούς επενδυτές.

Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής ΙΗΤ διοργανώνει το 12ο Εθνικό 
Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, το οποίο και θα πραγ-
ματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 7 ως τις 9 Απριλίου 2021. 
Θεματολογία:
- Ηλιακή, αιολική, υδραυλική, γεωθερμική, κυματική ενέργεια - 
Συστήματα και εφαρμογές.
- Βιομάζα, απόβλητα και απορρίμματα ως πηγές ενέργειας.
- Βιοκλιματικός σχεδιασμός και φυσική των κτιρίων.
- Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας - Κτίρια σχε-
δόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
- Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
- ΑΠΕ και περιβάλλον.
- Αφαλάτωση, κλιματισμός, παραγωγή Η_2 με χρήση ΑΠΕ.

- Ενεργειακά έξυπνα δίκτυα.
- Γενικότερα θέματα που σχετίζονται με τις ΑΠΕ (Ενέργεια και 
κλιματική αλλαγή, ενεργειακή κλιματολογία, ενεργειακή πολι-
τική, ενεργειακό δυναμικό, ενσωμάτωση ΑΠΕ σε ενεργειακά 
συστήματα, εκπαίδευση).
Η επιστημονική εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., ενώ τελεί υπό την αιγίδα 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής (Πανεπιστημι-
ούπολη ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), τηλ: +30 2310-996081, 
996084, fax: 2310-996087, 
e-mail: ΙΗΤ@eng.auth.gr, ιστοσελίδα: http://solarinstitute.gr/

Τo 4Th INveSTGR FoRum 2021: «ReFoRmING The GReek ecoNomy»  

12Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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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Από σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 30 
Νοεμβρίου 2020, θα υποβάλλονται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- οι αι-
τήσεις εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών 
(ΕΜΠΕ) και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών 
(ΕΜΠΑ). 
Σύμφωνα με τις προσκλήσεις που υπογράφει ο αναπληρωτής 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, 
καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις τα μέλη του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΟΕΕ) 
Αναρτήθηκε από το ΤΕΕ πρόσκληση των Μελών του ΤΕΕ για έντα-
ξή τους  στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) 
& στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) 
του Ν. 4399/2016 (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος), στην οποία ση-
μειώνεται ότι:
Δημιουργούνται στο ΤΕΕ, με την υποστήριξη του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων 
Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του 
Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/2016).
Σε αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ ανακοινώσεις αναφέ-
ρονται  αναλυτικά οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη δι-
αδικασία αξιολόγησης, για την ένταξη των μηχανικών μελών του 

στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και στο 
Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ).
Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών 
Ν. 4399/2016
Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογη-
τών Ν. 4399/2016
Η υποδοχή των σχετικών αιτήσεων θα ξεκινήσει από Δευτέρα 
26.10.2020 και θα γίνεται με είσοδο σε ειδική εφαρμογή στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση  https://web.tee.gr/min-dev/
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων αναφέρεται ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, προσκαλεί τα μέλη 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) και του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) να υποβάλλουν από την Δευτέρα 
26 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, αίτηση 
εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών 
(ΕΜΠΕ) και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών 
(ΕΜΠΑ).
Στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), εγγρά-
φονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα 
όργανα ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες έχουν 
υπαχθεί στους εκάστοτε αναπτυξιακούς νόμους.

Στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), εγ-
γράφονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις να αξιολογούν τα αιτή-
ματα υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ισχύοντος 
αναπτυξιακού νόμου. 
Οι απαιτούμενες επαγγελματικές ειδικότητες των μελών και των 
δύο μητρώων, αφορούν σε  οικονομολόγους και μηχανικούς με 
ειδίκευση σε έργα πολιτικού μηχανικού και μηχανολόγου.
Στα μέλη που θα εγγραφούν, με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύ-
σεων και των δύο Επιμελητηρίων, θα πραγματοποιηθεί σειρά 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την άρτια εκτέλεση του έργου τους. 
Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στις οικείες προ-
σκλήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.ependyseis.gr και στις ιστοσε-
λίδες των ΟΕΕ www.oe-e.gr  και ΤΕΕ https://web.tee.gr .
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 
και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύν-
σεις https://eservices.oe-e.gr/oee/login.jsp του ΟΕΕ ή 
https://web.tee.gr/min-dev/ του ΤΕΕ (απαιτείται εγγραφή 
στις Ψηφιακές Υπηρεσίες), ανάλογα με το Επιμελητήριο εγγραφής 
τους.

Πέντε επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για την υποπαραχώρηση για 40έτη του δικαιώματος χρήσης, συ-
ντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλα-
πλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β’ του «Οργανισμού 
Λιμένος Καβάλας Α.Ε.», όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανακοίνωσε 
το ΤΑΙΠΕΔ. 
Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σει-
ρά): 
1)PFIC LTD 
2)QUINTANA INFRASTRUCTURE + DEVELOPMENT 
3)ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ IMERYS AE, GOLDAIR CARGO & I.M.G. 
4)ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INTERNATIONAL PORT INVESTMENTS KAVALA, 
η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες BLACK SUMMIT FINANCIAL 
GROUP- EFA GROUP και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
5)ΟΛΘ Α.Ε. 
 Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις 
υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την 
εισήγησή τους στο ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πλη-
ρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνι-
σμού (φάση δεσμευτικών προσφορών). 
 Σημειώνεται ότι, η υποπαραχώρηση περιλαμβάνει: 
-τον υφιστάμενο προβλήτα με επιστρωμένη έκταση, εμβαδού 
περίπου 117.000 τ.μ., 
-μια πρόσθετη μη επιστρωμένη από αποκατάσταση έκταση, εμ-
βαδού περίπου 165.000 τ.μ., 
-τον αποσπασμένο μώλο/κυματοθραύστη, 
-την εμπορική δραστηριότητα (γενικό φορτίο, ξηρό χύδην φορτίο 
και περιστασιακά εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων), και 
-συγκεκριμένα αντικείμενα του υπάρχοντος εξοπλισμού του λι-
μανιού. 
 Το προφίλ των ενδιαφερομένων έχει ως εξής: 
*O ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι μεγάλος ελληνικός όμιλος, με δραστηριότητες 

στους τομείς των υποδομών, παραγωγής, προμήθειας και εμπο-
ρίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), στις παραχωρήσεις, στη διαχείριση απορ-
ριμμάτων καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων. Ο 
όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κεντρική και Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στη Μέση Ανατολή. 
*Ο όμιλος Black Summit Financial είναι εταιρεία αμερικανικών 
συμφερόντων με εμπειρία στην παροχή χρηματοοικονομικών 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και σε υπηρεσίες διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων εστιασμένες στη διατήρηση και ανάπτυ-
ξη της περιουσίας των πελατών της, μέσα από εξατομικευμένες 
επενδυτικές στρατηγικές. 
*Η EFA GROUP είναι όμιλος εταιρειών που προσφέρει μια σειρά 
από εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως προϊόντα και συστήματα 
υψηλής τεχνολογίας, υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων/έργων, 
τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας στους 
τομείς της αεροδιαστημικής, της άμυνας, της ασφάλειας και των 
αγορών υψηλής τεχνολογίας. Ο όμιλος λειτουργεί σε διεθνή κλί-
μακα σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. 
*O Όμιλος ΙΜΕRYS είναι κορυφαία εταιρεία βιομηχανικών λύσεων 
βασισμένων στα ορυκτά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις, 
στους πελάτες του. Η βασική του παραγωγή ορυκτών περιλαμ-
βάνει μπεντονίτη, ανθρακικό ασβέστιο, διατομίτη, καολίνη και 
περλίτη, ενώ οι εφαρμογές των ορυκτών είναι τεράστιες και ανή-
κουν σε πολλές διαφορετικές βιομηχανίες. Μέσω της παραγωγής 
του, ο όμιλος είναι σε θέση να έχει παρουσία σε αγορές όπως είναι 
η βιομηχανία αυτοκινήτων, ο τομέας των κατασκευών, τα κατα-
ναλωτικά αγαθά, ο σίδηρος και ο χάλυβας και το χαρτί. 
*Η Goldair είναι κορυφαίος όμιλος εταιρειών στους τομείς του 
τουρισμού και των μεταφορών στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητές 
της περιλαμβάνουν εκπροσώπηση αεροπορικών εταιρειών, υπη-
ρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, υπηρεσίες εδάφους διαχείρισης 

αεροσκαφών και επιβατών, μεταφοράς, αποθήκευσης, διαχεί-
ρισης και διανομής φορτίου, καθώς και εσωτερικές και διεθνείς 
τουριστικές υπηρεσίες, διεθνή συνέδρια, εκθέσεις και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. 
*Η IMG Α.Ε. είναι μια βιομηχανική εταιρεία, η οποία ειδικεύεται 
σε τομείς όπως τεχνουργήματα από πέτρα και γύψο, κεραμικά 
είδη και γυαλί. Οι κύριες δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την 
παραγωγή μαρμάρων από ασβέστη τα οποία μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για την παραγωγή χαρτιού και γυαλιού. Η IMG είναι 
ελληνική εταιρεία, με τη μονάδα παραγωγής της να βρίσκεται στη 
Νέα Καρβάλη της Καβάλας. 
*Η PFIC LTD είναι εταιρεία με έδρα στην Κύπρο και υποκατάστημα 
στην Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή σύνθετων λιπα-
σμάτων και χημικών. Οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την 
παραγωγή φωσφορικού οξέος και σύνθετων NPK λιπασμάτων. 
Η μονάδα παραγωγής της εταιρείας βρίσκεται στη Νέα Καρβάλη, 
Καβάλας και περιλαμβάνει ένα σταθμό παραγωγής φωσφορικού 
οξέος, τρεις εγκαταστάσεις παραγωγής σύνθετων NPK λιπασμά-
των και ένα αυτόνομο ιδιωτικό λιμάνι για τη φόρτωση και εκφόρ-
τωση προϊόντων και πρώτων υλών. 
*Η Quintana Infrastructure and Development είναι ιδιωτική εται-
ρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείρισης εταιρειών, με 
παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα αγορών, όπως ενεργειακές υποδο-
μές, υποδομές δεδομένων και τεχνολογίας, βιομηχανικές αγορές 
και διαχείριση πόρων. 
*O ΟΛΘ είναι οργανισμός διαχείρισης του λιμένα Θεσσαλονίκης. 
Είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και λειτουργεί υπό 
τη διοίκηση της κοινοπραξίας Deutsche Invest Equity Partners 
GmbH (DIEP) / Terminal Link / Belterra από το 2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Από 26 Οκτωβρίου - 30 Νοεμβρίου 2020 οι αιτήσεις εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών και στο Εθνικό Μητρώο 
Πιστοποιημένων Αξιολογητών 

ΤΑΙΠΕΔ: ΠΕΝΤΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

https://web.tee.gr/wp-content/uploads/entaxi-mitrwo-pist-elegktwn-n4399-2016.pdf
https://web.tee.gr/wp-content/uploads/entaxi-mitrwo-pist-elegktwn-n4399-2016.pdf
https://web.tee.gr/wp-content/uploads/entaxi-mitrwo-pist-axiologitwn-n4399-2016.pdf
https://web.tee.gr/wp-content/uploads/entaxi-mitrwo-pist-axiologitwn-n4399-2016.pdf
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Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
η απόφαση ένταξης της δράσης  «Εξοικονομώ-Aυτονομώ» 
(Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑ-
νΕΚ - ΕΣΠΑ 2014-2020), με προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- ότι το  «Εξοικονο-
μώ-Aυτονομώ» (Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ)  θα παρέχει 

κίνητρα για παρεμβάσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των 
κατοικιών. Στόχος είναι η μείωση των ενεργειακών αναγκών, 
ο περιορισμός της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και η 
μετάβαση σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».
Στη δράση  μπορούν να ενταχθούν κτίρια που χρησιμοποιού-
νται ως κύρια κατοικία, των οποίων οι ιδιοκτήτες επιδοτούνται 

ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με τον σχετικό 
Οδηγό. Επίσης προαιρετική είναι και η λήψη δανείου του οποίου 
οι τόκοι επιδοτούνται. Στη δράση  περιλαμβάνονται και κίνητρα 
για παρεμβάσεις σε πολυκατοικίες και κοινόχρηστους χώρους. 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω 
της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος στην 
ιστοσελίδα του υπουργείου Ενέργειας.

Τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ του φιλόδοξου στόχου 
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά του-
λάχιστον 55% μέχρι το 2030, ως μονόδρομο για την επίτευξη 
της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εξέφρασε –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- ο γενικός γραμ-
ματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος 
Αραβώσης, στο Συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος στο 
Λουξεμβούργο, εκπροσωπώντας τον υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη. 
Βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου ήταν 
o Ευρωπαϊκός Νόμος για το Κλίμα -όπου επετεύχθη αρχική 
συμφωνία στην πλειοψηφία των διατάξεων του σχετικού νέου 
κανονισμού- καθώς και η υιοθέτηση σχεδίου συμπερασμάτων 
για τη βιοποικιλότητα και την ανάγκη για επείγουσα δράση.

Αναφορικά με τον νέο Ευρωπαϊκό Νόμο του Κλίματος, ο κ. 
Αραβώσης υπογράμμισε, ότι για την επίτευξη του φιλόδοξου 
στόχου μείωσης των εκπομπών, τουλάχιστον κατά 55%, ήδη η 
ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί γενναίες πράσινες και φιλόδοξες 
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, όπως η απολιγνιτοποίηση, η 
προώθηση της ηλεκτροκίνησης, η αύξηση της διείσδυσης των 
ΑΠΕ, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας -πριν από λίγες ημέ-
ρες ψηφίσθηκε ο σχετικός νόμος για τα πλαστικά μιας χρήσης- 
καθώς και η αλλαγή στο σύστημα διαχείρισης και προστασίας 
των οικοσυστημάτων. 
Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, όπως τόνισε ο γγ, αποτυπώνονται 
και στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και στο φιλόδοξο 
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. 
Σχετικά με την ανάγκη ανάληψης δράσεων για τη βιοποικιλό-

τητα, ο κ. Αραβώσης υπογράμμισε ότι ήδη στη χώρα μας, το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει θέσει σε ισχύ τον 
περιβαλλοντικό νόμο (ν.4685) με τον οποίο βελτιώνεται το κα-
θεστώς προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης των προστα-
τευόμενων περιοχών σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τις 
βιώσιμες αρχές περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. 
Στο περιθώριο του Συμβουλίου των υπουργών Περιβάλλοντος 
ο κ. Αραβώσης είχε συνομιλίες με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή Πρά-
σινη Συμφωνία, επίτροπο, Frans Timmermans καθώς και με τον 
γενικό διευθυντή Κλίματος της ΕΕ, κ. Mauro Petriccione, σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές πολιτικές που ακολουθεί η Ελλάδα. 

Αμετάβλητος παρέμεινε –τονίζει το ΑΠΕ- ο γενικός δείκτης τιμών 
κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών το γ’ 
τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τρι-
μήνου 2019, ενώ κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 
2019 με το 2018 σημειώθηκε μείωση 0,6%. Ενώ, παρουσίασε 
αύξηση 0,2% το γ’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με τον δείκτη του β’ 
τριμήνου 2020, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2019.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων 
κτηρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 0,1% το γ’ τρίμηνο 2020 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2019, έναντι 

αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση 
των δεικτών το 2019 με το 2018. Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφεί-
λεται στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 0,9% 
και στη μείωση του δείκτη τιμών υλικών κατά 0,4%.
Ενώ, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1% το γ’ τρίμηνο 
2020 σε σύγκριση με τον δείκτη του β’ τριμήνου 2020, έναντι μεί-
ωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των 
δεικτών το 2019. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αυτή αύξηση οφείλεται 
στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 0,6% και 
στη μείωση του δείκτη τιμών υλικών κατά 0,1%.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κα-

τασκευής νέων κτηρίων κατοικιών (δείκτης εκροών) παρουσιάζει 
τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευα-
στές-εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατα-
σκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής 
των έργων. Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων 
κτηρίων κατοικιών (δείκτης εισροών) παρουσιάζει την εξέλιξη του 
κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποι-
ημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των 
τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.

Μείωση 0,5% σημείωσαν συνολικά οι τιμές στα οικοδομικά υλικά 
τον Σεπτέμβριο εφέτος, λόγω κυρίως της πτώσης της τιμής στο 
πετρέλαιο κίνησης και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν ανατιμήσεις 
στην πλειονότητα των επιμέρους κατηγοριών των υλικών, σημει-
ώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Σωλήνες χαλκού 
(3,9%), Διακόπτες (1,6%), Καυστήρες ντίζελ και αερίου (1,6%), 
Μαρμαρόπλακες (1,3%), Υαλοπίνακες ασφαλείας (1,1%), Σω-
λήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (1%), Θερμαντικά 

σώματα (1%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (0,7%), Κουφώματα 
αλουμινίου (0,7%), Ντουλάπες ξύλινες (0,6%), Αγωγούς χάλ-
κινους (0,6%) και Αντλίες θερμότητας (0,4%). Στον αντίποδα, οι 
τιμές μειώθηκαν σε: Πόρτες εσωτερικές (0,5%), Έτοιμο σκυρό-
δεμα (0,6%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (0,6%), Ξυλεία 
οικοδομών (0,7%), Παράθυρα ξύλινα (1,1%), Εξηλασμένη 
πολυστερίνη, πολυστερόλη, πολυουρεθάνη (1,6%), Ηλεκτρική 
ενέργεια (1,6%), Σίδηρο οπλισμού (3,6%) και Πετρέλαιο κίνησης- 
Diesel (18,8%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών 
κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών παρουσίασε μείωση 0,5% 
τον Σεπτέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 
Σεπτεμβρίου 2019, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά 
τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2019 με το 2018.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή τον Σε-
πτέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2020, 
ενώ κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2019 είχε ση-
μειώσει αύξηση 0,2%.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ  600 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ»   ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 55%, ΤΟ 2030 Η ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ 
ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
Στο γ’ τρίμηνο εφέτος

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 0,5% ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΦΕΤΟΣ
Λόγω κυρίως της πτώσης της τιμής του πετρελαίου κίνησης   
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«Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας έπρεπε να έχει ψηφιστεί 
εδώ και χρόνια. Είναι η σωτηρία του μικρομεσαίου επιχει-
ρηματία. Είναι η σωτηρία του ανθρώπου που έχει χρέη. 
Με το νόμο που ψηφίζουμε τώρα, θα πηγαίνεις στο δικα-
στήριο, θα λες δεν έχω άλλη περιουσία, θα κάνεις αίτημα 
πτώχευσης, θα διαγράφεται αυτό το χρέος και μετά από 
έναν χρόνο θα είσαι καθαρός στην κοινωνία, χωρίς να σε 
κυνηγάει η τράπεζα, για να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου». 
Αυτό σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης σε συνέ-
ντευξή του χθες, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. 
Για την κατάσταση της οικονομίας εν μέσω πανδημίας, 
ο υπουργός είπε: «Κάνουμε τα κουμάντα μας, είμαστε 
νοικοκύρηδες και αυτό αναγνωρίζεται από τις αγορές. Ο 
πρόσφατος δανεισμός έγινε για να διατηρήσουμε τα απο-
θέματα της χώρας στο επίπεδο που πρέπει να είναι, για 
να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος χρηματοδότησης της 

ελληνικής οικονομίας. Έχουμε οπλίσει τη χώρα για κάθε 
ενδεχόμενο, το τραπεζικό μας σύστημα με τα μέτρα που 
έχουμε λάβει είναι ισχυρότερο από ποτέ, παρά την κρίση». 
Σε ό,τι αφορά στα νέα μέτρα της κυβέρνησης για τον 
Covid-19 ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Από σήμερα έχουν 
ξεκινήσει τα νέα μέτρα που έχουμε λάβει. Πρέπει όλοι να 
είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι είμαστε σε ένα ορι-
ακό σημείο, δηλαδή αν η Ελλάδα θα κατορθώσει να πα-
ραμείνει σε πολύ καλό επίπεδο διαδόσεως του Covid-19 
ή αν θα ακολουθήσουμε την πορεία των υπολοίπων Ευ-
ρωπαϊκών κρατών. Παραμένουμε αυτή τη στιγμή πολύ 
καλύτερα από όλους τους άλλους και αυτό θέλουμε να το 
διατηρήσουμε. Για να γίνει αυτό πρέπει να δουλέψουμε 
όλοι».
Για την πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ κατά του κ. Σταϊ-
κούρα, ο υπουργός σημείωσε τα εξής: «Πιστεύω ότι ο 
πραγματικός στόχος της προτάσεως αυτής της δυσπιστίας 

ήταν ο κ. Τσακαλώτος. Στις αρχές της εβδομάδος, βγήκε 
δημοσκόπηση στην οποία ο κ. Τσακαλώτος ήταν πρώτος 
με μεγάλη διαφορά στη δημοφιλία των ψηφοφόρων του 
ΣΥΡΙΖΑ, στο ερώτημα ποιος θα θέλατε να διαδεχθεί τον 
Αλέξη Τσίπρα. Έρχεται λοιπόν ο κ. Τσίπρας στη Βουλή και 
κάνει μία πρόταση δυσπιστίας, που τι αποτέλεσμα έχει; 
Να αναγκάσει την ελληνική κοινωνία να θυμηθεί ότι επί 
Τσακαλώτου, δηλαδή επί Τσίπρα, έγιναν οι ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί, ότι επί Τσακαλώτου, δηλαδή επί Τσίπρα, 
άρθηκε το καθεστώς προστασίας πρώτης κατοικίας, ότι 
επί Τσακαλώτου, δηλαδή επί Τσίπρα, πήγαιναν και συλ-
λαμβάνανε τον Λαφαζάνη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου 
έξω από τα ειρηνοδικεία. Άρα για να λύσει τα εσωκομ-
ματικά του ο πήγε ο κ. Τσίπρας και έκανε δυσπιστία στη 
Βουλή». 

H πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής, που φέρνει το 
μέλλον πιο κοντά στο σήμερα, μετασχηματίζοντας την 
αγορά ακινήτων, ανέφερε ο Γεώργιος Κορμάς, ανώτερος 
γενικός διευθυντής, επικεφαλής του Group Real Estate 
του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και διευθύνων σύμ-
βουλος της Πειραιώς Real Estate, μιλώντας –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- στο συνέδριο της Prodexpo.
«Στην Ελλάδα, παρατηρούμε μια αύξηση στις τιμές των 
βιοκλιματικών κτιρίων. Εταιρείες, ιδιώτες, αλλά και επεν-
δυτές βλέπουν σε αυτά, τα ελάχιστα σήμερα, ακίνητα, 
πλεονεκτήματα που μέχρι πρότινος δεν ήταν και τόσο 

ορατά. Τα συστήματα αερισμού που διαθέτουν, η ενεργει-
ακή εξοικονόμηση που παρέχουν, αλλά και η αισθητική 
αναβάθμιση που επιφέρουν σε ολόκληρη την πόλη είναι 
χαρακτηριστικά που πλέον μπορούν όλοι να αναγνω-
ρίσουν και να εκτιμήσουν. Εμείς έχουμε ήδη περάσει σε 
αυτή τη νέα εποχή. Δεν είχαμε προβλέψει φυσικά την 
πανδημία, είχαμε δει όμως την ανάγκη για αειφορία, για 
ανάπτυξη που θα έχει στον πυρήνα της το περιβάλλον, 
την ποιότητα της ζωής», ανέφερε ο κ. Κορμάς.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενσωμάτωση τεχνολογι-
ών τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence), το πέ-

ρασμα από τα Big Data στα Smart Data (έξυπνα δεδομέ-
να), αποτελούν τις προκλήσεις που θα κρίνουν όχι μόνο το 
αύριο, αλλά και το σήμερα κάθε εταιρείας και οργανισμού 
και η αγορά ακινήτων δεν αποτελεί εξαίρεση», επισήμα-
νε ο κ. Κορμάς και πρόσθεσε ότι η Πειραιώς Real Estate 
επενδύει διαρκώς σε αυτή τη γνώση, αναπτύσσοντας 
ψηφιακές υποδομές και διαδικασίες που ενισχύουν τόσο 
τη λειτουργία της, όσο και την εμπειρία που παρέχει σε 
δυνητικούς αγοραστές ακινήτων.

Τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων προωθούν, μέσα από τη συνεργασία που 
ξεκινούν, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Κεντρικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΦΟ-
ΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης και ο πρύ-
τανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου, ενώ σ’ αυτό προβλέ-
πεται η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου καθημερινής 
σύνθεσης της πανεπιστημιακής έρευνας στον χώρο δια-
χείρισης και αξιοποίησης απορριμμάτων. Παράλληλα, 
στον χώρο λειτουργίας της νέας Μονάδας Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα, θα δημιουργηθεί 
ειδική εγκατάσταση με αμφιθέατρο και εργαστήρια που 
θα διατεθούν στο πανεπιστήμιο και τους φοιτητές για την 
καθημερινή τους εκπαίδευση.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές όλων των βαθμίδων 
-προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και ερευνητές- θα έχουν 
στη διάθεσή τους έναν «ζωντανό» χώρο έρευνας ενώ θα 
εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες που θα διασφαλίζουν τη 
διαχρονική και βιώσιμη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
διαχείρισης απορριμμάτων.
 Ο κ. Γεράνης πρότεινε, μάλιστα, τη σύνταξη, από κοινού 
με το ΑΠΘ, πρότασης και την κατάθεσή της προς τα αρμό-

δια υπουργεία, ώστε κάθε δημόσιο έργο να έχει ενσωμα-
τωμένη τη διαρκή και συστηματική του σύνδεση με την 
πανεπιστημιακή κοινότητα και οι νέοι επιστήμονες να κα-
τασκευάζουν οι ίδιοι το μέλλον στο οποίο θα εργάζονται. 
Την ετοιμότητα του ΑΠΘ να συνδράμει και να ενισχύσει 
αυτήν την ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία της αυτοδι-
οίκησης εξέφρασε ο κ. Παπαϊωάννου. Τη στήριξή τους στο 
εγχείρημα εξέφρασαν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος της ΠΕΔ ΚΜ 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και ο Α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζα-
ρος Κυρίζογλου.

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΕΧΟΥΜΕ ΟΠΛΙΣΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ 
Το τραπεζικό μας σύστημα με τα μέτρα που έχουμε λάβει είναι ισχυρότερο από ποτέ, παρά την κρίση

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΩΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΟΥΝ Ο ΦΟΔΣΑ 
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΘ   
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Θετικά ήταν τα αποτελέσματα της επίσκεψης του υπουρ-
γού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη 
Πλακιωτάκη στο Ρέθυμνο, ο οποίος –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
συμμετείχε σε δύο συσκέψεις των εκπροσώπων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και του Επιμελητηρίου του νομού. Στον 
υπουργό τέθηκαν ζητήματα λιμενικών υποδομών, έργων 
που αφορούν στο master plan που κατάρτισε το διαδημοτικό 
λιμενικό ταμείο του νομού καθώς και ζητήματα που αφορούν 
στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου. 
Δήμαρχοι και εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών φορέων συζή-
τησαν με τον κ. Πλακιωτάκη ο οποίος συνοδευόταν από τον 
υφυπουργό υποδομών Γιάννη Κεφαλογιάννη και τη γ.γ του 
υπουργείου Χριστιάνα Καλογήρου, την ανάγκη να υπάρχει 
άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα που αφορούν τις υποδο-
μές, τις μελέτες και τα έργα αρμοδιότητας του υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας επισημαίνοντας από κοινού την αγαστή 
όπως τονίστηκε συνεργασία που υπάρχει και την αμεσότητα 
των υπηρεσιών του υπουργείου στην ανεύρεση χρηματοδο-
τικών εργαλείων. 
«Τις επόμενες ημέρες θα τεθεί προς δημόσια διαβούλευση 
το νέο νομοσχέδιο που θα καταθέσει το Υπουργείο Ναυτιλί-
ας και νησιωτικής πολιτικής και αφορά την ολοκληρωμένη 
θαλάσσια νησιωτική πολιτική», ανέφερε ο κ. Πλακιωτάκης 
τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο πλαίσιο μέσω 
του οποίου: «…για πρώτη φορά η χώρα θα αποκτήσει ολο-
κληρωμένο σχεδιασμό και στρατηγική για τα θέματα νησιω-
τικότητας και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι θα περιλαμ-
βάνει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης 
αυτού του Πλαισίου. Θα περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις για 
υποδομές και συγκεκριμένα για λιμενικές υποδομές, θα περι-
λαμβάνει επίσης χρηματοδοτήσεις για ενίσχυση νησιωτικών 
επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα και 
τέλος θα περιλαμβάνει ειδικό ταμείο για τη θαλάσσια οικονο-
μία όπου θα στηρίξουμε την έννοια της Γαλάζιας Ανάπτυξης 
αλλά και των Γαλάζιων Επαγγελμάτων». 
 Σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο, ήδη το υπουργείο έχει χρηματο-
δοτήσει την πρώτη προβλήτα στο λιμάνι του Ρεθύμνου και 
όπως τόνισε ο υπουργός: «Χρηματοδοτήθηκε επίσης ο λιμε-
νικός σταθμός στην Αγία Γαλήνη και εξετάζουμε περαιτέρω 
χρηματοδοτήσεις για το συγκεκριμένο σταθμό που αφορούν 
δίκτυα άρδευσης και την επέκτασή τους, όπως επίσης και του 
νερού, ενώ πολύ σημαντική επίσης ήταν η παρέμβαση μας, 
για την έγκριση της χερσαίας ζώνης στο δήμο Μυλοποτάμου 
και συγκεκριμένα στο Πάνορμο στις Σίσσες και στο Μπαλί». 
Κατά τον κ. Πλακιωτάκη αυτό είναι το πρώτο βήμα διότι όπως 
εξήγησε, το σημαντικό είναι ότι: «Πρέπει να ολοκληρωθούν οι 
μελέτες οι οποίες έχουν εγκριθεί και έχουν τη σύμφωνη γνώ-
μη του υπουργείου Ναυτιλίας από το «Φίλοδήμο» έτσι ώστε 
να είμαστε ώριμοι να χρηματοδοτήσουμε παρεμβάσεις και 
για την περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου». Χαρακτήρισε μά-

λιστα το λιμάνι του Ρεθύμνου ως λιμάνι κομβικής σημασίας, 
λιμάνι Εθνικής σημασίας. «Εμείς σκοπεύουμε ως υπουργείο, 
σε συνεργασία με τον δήμαρχο Ρεθύμνης, την πρόεδρο του 
Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με τους οποίους έχουμε 
εξαιρετική συνεργασία, μέσα από την έγκριση του Master 
Plan το οποίο αναμένουμε, να σχεδιάσουμε μία ολιστική προ-
σέγγιση για το πώς βλέπουμε την ανάπτυξη του λιμανιού του 
Ρεθύμνου τα επόμενα χρόνια». Το Ρέθυμνο σύμφωνα με τον 
υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας είναι μία σημαντική περιοχή 
με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης κυρίως στον τομέα του 
θαλάσσιου τουρισμού. «Είναι μία περιοχή πρωτοπόρος στον 
τουριστικό τομέα και εμείς ως υπουργείο θα στηρίξουμε τις 
πρωτοβουλίες του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου που 
οφείλω να ομολογήσω ότι και ετοιμότητα προτάσεων διαθέ-
τει και εμείς από την πλευρά μας ετοιμάζουμε τα αναλώσιμα 
ανάλογα χρηματοδοτικά προγράμματα ώστε να στηρίξουμε 
στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες». 
 Ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί το Ρέθυμνο είναι αυτό το 
έργου για τη θωράκιση του προσήνεμου μόλου. Ο υπουργός 
ανέφερε ότι υπάρχουν θέματα όπως το συγκεκριμένο, τα 
οποία πρέπει να εξεταστούν στη βάση των νέων χρηματο-
δοτικών προγραμμάτων σε συνεργασία και με το υπουργείο 
Υποδομών. «Πρόκειται για ένα ζήτημα που σαφώς θα οχυ-
ρώσει την ασφάλεια του λιμανιού στο Ρέθυμνο σε κάθε όμως 
περίπτωση το σημαντικό είναι ότι εφόσον υπάρχει ωριμότητα 
μελέτης, να είναι όλοι βέβαιοι ότι χρηματοδοτικά προγράμμα-
τα θα βρεθούν». 
 Αναφερόμενος στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 
υπουργείου Ναυτιλίας όπως δήλωσε, αυτό είναι πάρα πολύ 
μικρό. «Εμείς σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σκο-
πεύουμε να αυγατίσουμε ουσιαστικά το ποσό αυτό και εφό-
σον υπάρχει ωριμότητα μελετών εμείς ως υπουργείο είμαστε 
έτοιμοι από την επόμενη χρονιά αμέσως, να χρηματοδοτή-
σουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις λιμενικής υποδομής της 
χώρας». 
 Σε ό,τι αφορά στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, ο 
υπουργός έκανε λόγο για μέτρο με ευεργετικές διατάξεις που 
θα ωφελήσουν την Κρήτη. «Η συμπερίληψη της Κρήτης των 
κρητικών επιχειρήσεων στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύ-
ναμου είναι μία πραγματικότητα και φέρει την υπογραφή 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπήρξε προϊόν στενής συνερ-
γασίας τόσο με την Περιφέρεια Κρήτης όσο και με τα τέσσερα 
επιμελητήρια του νησιού στην κατεύθυνση ενίσχυσης της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και για πρώτη φορά συμπε-
ριλαμβάνονται επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα. Και αυτό 
είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για την περιοχή της Κρήτης, 
μιας και επιδοτούνται επαγγελματίες αγρότες ,κτηνοτρόφοι 
,αλιείς, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο, ίσους όρους αντα-
γωνισμού των κρητικών επιχειρήσεων με τις υπόλοιπες νη-

σιωτικές επιχειρήσεις». Ανακοίνωσε μάλιστα πως ενώ η προ-
θεσμία λήγει 31 Οκτωβρίου μετά από σχετικό αίτημα: «…θα 
δοθεί παράταση ενός μηνός για την υποβολή προτάσεων για 
την ένταξη των επιχειρήσεων των νησιωτικών στις διατάξεις 
του μεταφορικού ισοδύναμου». 
Ο υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης, ευχαρί-
στησε τον κ. Πλακιωτάκη για το γεγονός ότι συνεισέφερε τα 
μέγιστα στο χαρακτηρισμό χερσαίων ζωνών στους λιμένες 
Μπαλί Σισσών και Πανόρμου, όπως επίσης και για το γεγονός 
ότι στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2020 ήδη 
αυτή τη στιγμή έχουν δρομολογηθεί έργα σε ό,τι αφορά το 
λιμεναρχείο Αγίας Γαλήνης καθώς και για τις εργασίες που 
γίνονται στην πλωτή προβλήτα του Ρεθύμνου. «Αλλά βο-
ήθησε επίσης στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας προχώρησαν γρήγορα όλες τις διαδι-
κασίες ώστε ένα σημαντικό έργο όπως αυτό του Καταδυτι-
κού Καταφυγίου στη Σκαλέτα Ρεθύμνου προϋπολογισμού 
ύψους 4,8 εκατ. ευρώ να μπορέσει να προχωρήσει και να 
βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να έχει γίνει και 
η προγραμματική σύμβαση μεταξύ λιμενικού ταμείου και πε-
ριφέρειας Κρήτης». Όπως τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης: «Είναι 
επίσης πολύ σημαντικό ότι στη σύσκεψη σήμερα ο υπουργός 
εξήγγειλε ότι στο πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων 2021 θα 
μπορέσουν να ενταχθούν άλλα τρία έργα που αφορούν το Ρέ-
θυμνο όπως τα δίκτυα νερού στην Αγία Γαλήνη καθώς επίσης 
και δύο ακόμη τεχνικά δελτία που έχουν κατατεθεί συνολικού 
προϋπολογισμού 500.000 ευρώ». 
Για άμεσα και θετικά αποτελέσματα όταν υπάρχει αγαστή 
συνεργασία μεταξύ υπουργείου, περιφέρειας, δήμων και του 
Δημοτικού λιμενικού ταμείου, έκανε λόγο η αντιπεριφερειάρ-
χης Μαίρη Λιονή επισημαίνοντας πως η Περιφέρεια Κρήτης 
είχε χρηματοδοτήσει με κονδύλι ύψους 800 χιλιάδων ευρώ 
τις μελέτες του Λιμενικού Ταμείου που αφορούν στην προ-
στασία του προσήνεμου μόλου καθώς και στις εγκαταστάσεις 
για κρουαζιέρα. «Αυτές οι μελέτες έχουν σχεδόν τελειώσει 
συμπεριλαμβάνονται μέσα στο Master Plan του Λιμενικού 
Ταμείου και όλα αυτά ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια και 
του υφυπουργού του κ. Κεφαλογιάννη από το υπουργείο 
υποδομών, να βρεθεί χρηματοδοτικό εργαλείο είτε μέσα από 
το επόμενο ΕΣΠΑ είτε από το ταμείο ανάκαμψης ώστε μεγά-
λα τμήματα του λιμανιού που ήδη έχουν ώριμες μελέτες να 
μπορούν να ενταχθούν, να μετουσιωθούν σε έργα, διότι το 
λιμάνι του Ρεθύμνου είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός λιμένας 
της Κρήτης και διότι το Ρέθυμνο δεν έχει άλλη πύλη εισόδου 
πλην του λιμανιού. Ευελπιστούμε σε αυτή τη χρηματοδοτική 
περίοδο που έρχεται να γίνουν σημαντικά έργα για το Ρέθυ-
μνο που θα δώσουν αναπτυξιακή πνοή όχι μόνο στην πόλη 
αλλά και σε ολόκληρο το νόμο». 

Γ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Το Ρέθυμνο, σημαντική περιοχή με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού  
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Άνοιξε στις 23 Οκτωβρίου η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσε-
ων για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
που επλήγησαν από την πανδημία, στο πρόγραμμα της Περιφέ-
ρειας Αττικής μέσω της χορήγησης συνολικού ποσού 200 εκατ. 
ευρώ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τη διεύρυνση 
των ΚΑΔ που μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, 
καθώς και επιπλέον νομικές μορφές επιχειρήσεων, προκειμένου 
η πρόσκληση να καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα 
επιχειρήσεων που επλήγησαν.

Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας επισημαίνεται το υψηλό ενδια-
φέρον των επιχειρήσεων όπως αποτυπώνεται στο τηλεφωνικό 
κέντρο του φορέα διαχείρισης και στο email attica-covid@
elanet.gr το οποίο δέχεται ημερησίως περισσότερα από 300 
μηνύματα. 
Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 5.000 
- 50.000 ευρώ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis, του ειδικού 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
έχει καταληκτική ημερομηνία τις 20 Νοεμβρίου. 

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφερόμενος στην 
πίεση που δέχονται λόγω της κρίσης επιχειρήσεις και οι πολίτες 
δηλώνει ότι η Περιφέρεια δεν θα αφήσει καμία μικρή επιχείρηση 
της Αττικής μόνη σε αυτή την υγειονομική κρίση και ότι η «ενί-
σχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσα από τη 
χρηματοδότηση του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 αποτελεί ένα από 
τα μέτρα που υιοθετούμε για να μπορέσουμε να τονώσουμε την 
αγορά και να στηρίξουμε ένα μέρος των πληγέντων κλάδων».

Παρατείνεται για έναν μήνα η υποβολή των αιτήσεων για το 
μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε 
ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης 

Πλακιωτάκης κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης στο Επι-
μελητήριο Χανίων. Έτσι η ημερομηνία λήξης από 31/10/2020 
μετατίθεται στις 30/11/2020.

Την παράταση των αιτήσεων ζήτησε ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης και ο κ. Πλακιωτάκης έκανε 
δεκτό το σχετικό αίτημα.

«Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης RCI (Regional Competitive Index) 
επιβεβαιώνει τις ανισότητες και τις διαφορές ανάμεσα στις Πε-
ριφέρειες παρότι η εθνική νομοθεσία είναι ίδια. Είναι χρήσιμο 
και κρίσιμο να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ των Περιφερειών 
ώστε να διαχυθούν οι καλές πρακτικές και να συζητηθούν κά-
ποια «μαθήματα» που προέκυψαν». Αυτό –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις 
Γεωργιάδης, στην 8η διαδικτυακή συζήτηση του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος με θέμα «Οι Περιφέρειες ως 
Ατμομηχανή Ανάπτυξης της Ελλάδας».
Η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, Νίκη Δανδόλου, διευκρίνισε διάφορα 
σημεία σχετικά με τα ΕΣΠΑ, τονίζοντας ότι δεν αποτελούν πα-
νάκεια αν δεν σχεδιάζουμε δράσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν 
πραγματικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας της Ελλάδας 
και θα προκύπτουν ως αποτέλεσμα ενός ευέλικτου στρατηγικού 
προγράμματος.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, τόνισε ότι οι 
Περιφέρειες μπορούν να αποτελέσουν τον βατήρα για να πραγ-
ματοποιηθεί ένα άλμα στην παραγωγικότητά τους, επισημαίνο-
ντας κι εκείνος με τη σειρά του ότι το ζητούμενο δεν πρέπει να εί-
ναι μόνο η απορρόφηση των κονδυλίων αλλά η προστιθέμενη 
αξία που παράγεται μέσα από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις.
Ο καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δρ Δημήτρης Κουρέ-
τας, αναφέρθηκε στην πληθώρα των συνεργασιών του πανε-
πιστημίου με την επιχειρηματική κοινότητα, διότι, όπως είπε, 
κάνουν πράξη την 3η αποστολή του πανεπιστημίου, που είναι 
η συμμετοχή τους στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της 
χώρας. Πρότεινε τη συνεργασία και με το Συμβούλιο, ώστε τα 
πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα να διαχυθούν στους 
παραγωγούς όλων των περιφερειών, να αξιοποιηθούν και να 
προσδώσουν αξία στις καλλιέργειες.
Τη συζήτηση συνόψισε ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Σίμος 
Αναστασόπουλος, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία να 

διοργανώσει, μέσα από ένα Μνημόνιο Κατανόησης με τις Περι-
φέρειες, δράσεις για τη διάχυση των καλών πρακτικών και των 
ερευνητικών έργων με την τοπική παραγωγή, την εις βάθος κα-
τανόηση των απαιτήσεων του ΕΣΠΑ και της δημιουργίας ενός 
μηχανισμού συγκέντρωσης των προκλήσεων για την έγκαιρη 
επίλυσή τους.
Κλείνοντας, η γενική διευθύντρια του Συμβουλίου, δρ Βενετία 
Κουσία, επανέλαβε την κοινή πεποίθηση των συμμετεχόντων 
ότι η ανταγωνιστικότητα στηρίζεται στην πολιτική  βούληση, 
αλλά πρέπει να συνοδεύεται τόσο από τολμηρές αποφάσεις όσο 
και από συνετή διακυβέρνηση. Όπως είπε, οι έννοιες-κλειδιά 
όπως η Ομάδα, η Εμπιστοσύνη, η Αξιολόγηση και η Ευελιξία 
παραμένουν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες προ-
κειμένου να μετεξελιχθούν οι περιφέρειες σε γέφυρες για τη νέα 
εποχή.

Σε λειτουργία έθεσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η διοίκηση του Ηλε-
κτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μία 
νέα εφαρμογή, μέσω της οποίας ο κάθε συνταξιούχος μπορεί 
να εκτυπώσει άμεσα το δικό του «Ενημερωτικό Σημείωμα Επι-
στροφής Μειώσεων Συντάξεων», στο πλαίσιο της πληρέστερης, 
αναλυτικότερης και έγκυρης ενημέρωσης των συνταξιούχων 
σχετικά με τα αναδρομικά ποσά που έχουν πιστωθεί στους λο-
γαριασμούς τους.

Η νέα εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ 
(νwww.efka.gov.gr).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος της διοίκησης του 
φορέα παραμένει η ψηφιοποίηση των παρεχομένων υπηρε-
σιών με βάση τις διαμορφούμενες ανάγκες συνταξιούχων και 
ασφαλισμένων.
Στο μεταξύ, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονι-
κού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ενιαία 

ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρι-
κής ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 για 
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και 
αγρότες, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρα-
σκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Για ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid19. 
Συζητείται διεύρυνση των ωφελουμένων 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   

e-ΕΦΚΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ   
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Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν –σημειώνει το ΑΠΕ- οι 
διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών της μεγαλύ-
τερης τουριστικής επένδυσης στα Βόρεια Προάστια της 
Αθήνας. Μετά την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου, καθώς και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων από το Συμβούλιο Μητροπολι-
τικού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, η επένδυση ύψους 200 εκατ. ευρώ του Ομί-
λου Regency εισέρχεται στην τελική ευθεία. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που δημο-
σιεύσει το ΑΠΕ-ΜΠΕ  το «VORIA», όπως ονομάζεται 
το έργο της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πόλου 
Τουρισμού και Ψυχαγωγίας στο Μαρούσι, αφορά στη 
δημιουργία ενός διεθνώς πρότυπου τουριστικού συ-
γκροτήματος, το οποίο θα αναβαθμίσει ολιστικά την 
περιοχή, διαμορφώνοντας συνθήκες ισόρροπης και 
πολυεπίπεδης ανάπτυξης για ολόκληρη την Αττική. 
1.000 νέες θέσεις εργασίας και διασφάλιση 
ακόμη 1.000 θέσεων 
Παράλληλα, θα στεγάσει και το ιστορικό Καζίνο της 
Πάρνηθας, η μετεγκατάσταση του οποίου, πέραν του 
ότι προβλέπεται από σχετικό Νόμο, είναι επιβεβλη-
μένη, πλέον, λόγω των νέων εξελίξεων στην αγορά 
τυχερών παιγνίων. Η νέα επένδυση θα δημιουργήσει 
1.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα διασφαλίσει τις 
1.000 θέσεις εργασίας που συντηρεί ήδη το Καζίνο της 
Πάρνηθας. 
Πιο συγκεκριμένα, στην έκταση των 55.000 τ.μ., όπου 
θα υλοποιηθεί η επένδυση, περιλαμβάνεται η κατα-
σκευή: ξενοδοχείου 5*, καζίνο, καταστημάτων εστία-
σης, χώρων Πολιτισμού, εκδηλώσεων και αναψυχής, 
υπόγειων parking. 
Ανάπτυξη με κέντρο το Περιβάλλον 
Το «VORIA», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα 
ξεχωρίζει όχι μόνο για τον μοναδικό αρχιτεκτονικό 
του σχεδιασμό, αλλά και για την περιβαλλοντική ανα-
βάθμιση που θα επιφέρει στην περιοχή. Το πράσινο θα 
κυριαρχεί ακόμη και στις οροφές του βιοκλιματικού 
κτηρίου, ενώ πάνω από το 50% της συνολικής έκτα-
σης θα αποτελείται από ελεύθερους, κοινόχρηστους 

χώρους και πανέμορφους κήπους. Αξίζει να σημειωθεί 
πως το μέγιστο ύψος του κτηρίου θα είναι αρκετά χα-
μηλότερο από τα υπόλοιπα κτήρια της περιοχής, με τον 
ειδικό του σχεδιασμό να μειώνει ακόμη περισσότερο 
την αίσθηση ύψους-όγκου. 
Εμβληματική επένδυση «Δημοσίου συμφέρο-
ντος» 
Το έργο-τοπόσημο για την περιοχή αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις, με δυναμικά, 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα. Το Δημόσιο θα 
συνεχίσει να διατηρεί το 49% των μετοχών της «Ελλη-
νικό Καζίνο Πάρνηθας», με το κόστος της νέας επένδυ-
σης να βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιώτες μέτοχους. 
Εκτός από την αύξηση των εσόδων για το Δημόσιο, 
λόγω και της διασφάλισης της βιωσιμότητας του Κα-
ζίνο της Πάρνηθας, το νέο συγκρότημα θα εμπλουτίσει 
και θα ενδυναμώσει το τουριστικό προϊόν της Αττικής, 
σε μια κατηγορία υψηλής ζήτησης. 
Παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής 
Η ανάπτυξη του συγκροτήματος θα ενισχύσει σημα-
ντικά και την αξία των ακινήτων στην ευρύτερη πε-
ριοχή, με την επένδυση να αποτελεί μια νέα, σταθερή 
πηγή εσόδων για τον Δήμο Αμαρουσίου (εισφορά 2% 
επί των μικτών κερδών του Καζίνο, Δημοτικά Τέλη, 
Τέλος Παρεπιδημούντων). Η καθημερινότητα των 
κατοίκων της περιοχής θα αναβαθμιστεί άμεσα, με 
25.000 τ.μ. να παραχωρούνται στις τοπικές κοινότητες 
για κοινωφελείς χρήσεις και κοινόχρηστους χώρους 
δραστηριοτήτων και άθλησης. Το θετικό αποτύπωμα 
στην περιοχή γίνεται ακόμη μεγαλύτερο μέσα από τις 
σημαντικές παρεμβάσεις που θα συνοδεύσουν την 
επένδυση. Η κατασκευή νέων λωρίδων, πεζόδρομων 
και πεζογέφυρας στον κόμβο Σ. Λούη & Λ. Κηφισίας 
συνδυαστικά με τον νέο σταθμό ΜΕΤΡΟ, αναμένεται 
να δώσουν «ανάσα» στο κυκλοφοριακό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει σήμερα η περιοχή. 
Τα επόμενα στάδια στη διαδικασία αδειοδότησης είναι 
η έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης από το Κεντρικό 
Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσε-
ων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) και στη συνέχεια, η έκδοση Σχεδίου 

Προεδρικού Διατάγματος για την υλοποίηση της επέν-
δυσης. 
Ο κ. Γιάννης Τσιρίκος, Διευθύνων Σύμβουλος της «Ελ-
ληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» δήλωσε με αφορμή την 
πρόσφατη έγκριση από το Συμβούλιο Μητροπολιτικού 
Σχεδιασμού: «Βάζουμε μπροστά το μέλλον, μέσα από 
μια εμβληματική επένδυση που σχεδιάστηκε με γνώ-
μονα το περιβάλλον, την ισόρροπη ανάπτυξη και τη 
διάχυση των οφελών σε όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους, από το ελληνικό Δημόσιο, μέχρι τους κατοίκους 
της περιοχής. Σε μια δύσκολη περίοδο για τον Τουρι-
σμό και την Οικονομία πραγματοποιούμε μια σημαντι-
κή επένδυση η οποία απελευθερώνει την πραγματική 
δυναμική όχι μόνο της περιοχής, αλλά ολόκληρης της 
Αττικής». 
Ο κ. Αναστάσιος Χωμενίδης, Σύμβουλος Διοίκησης της 
«Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» δήλωσε σχετικά με 
το «VORIA»: «Πρόκειται για έναν σύγχρονο, υψηλής 
αισθητικής πόλο Τουρισμού και αναψυχής που συμ-
βάλλει, ώστε η Αττική να αποκτήσει τη θέση που της 
αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη. Αποτελεί όμως και ένα 
ηχηρό μήνυμα εμπιστοσύνης, που λειτουργεί ως κά-
λεσμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα. Τα οφέλη από 
την επένδυση είναι πολλά και σημαντικά. Αυτό όμως 
που την κάνει να ξεχωρίζει είναι ο σχεδιασμός της. 
Σχεδιασμός που διατηρεί στο κέντρο τον άνθρωπο, την 
ποιότητα της ζωής του, δημιουργώντας περισσότερο 
χώρο για περίπατο, περισσότερες ευκαιρίες για άθλη-
ση και δραστηριότητες. Δίκαια, ισόρροπα και κυρίως 
βιώσιμα». 

Σημειώνεται πως με την ολοκλήρωση της επένδυσης 
και της μετεγκατάστασης του Καζίνο, ανοίγει ένα νέο 
κεφάλαιο για τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. Με δαπά-
νες της «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε» θα εκπονη-
θεί και θα υλοποιηθεί μελέτη για την αποκατάσταση 
του φυσικού τοπίου ενώ οι εγκαταστάσεις του Mont 
Parnes, μαζί με το Τελεφερίκ, θα παραχωρηθούν στο 
Ελληνικό Δημόσιο. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΨΟΥΣ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
Με την υπογραφή του Ομίλου Regency
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Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους ψηφιακά, αλλά και 
καταπολέμηση του φαινομένου των πλαστών πτυχίων μέσω 
της πλατφόρμας e Diplomas προωθεί –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- η δράση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συντονιστικής δράσης του 
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση 
της εν λόγω πλατφόρμας συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη 
ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαρι-
φόπουλος, o υφυπουργός Παιδείας, Βασίλης Διγαλάκης και ο 
γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου 
Παιδείας, Απόστολος Δημητρόπουλος στις 21 Οκτωβρίου 
2020 με τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων της Βόρειας Ελ-
λάδας. Η πλατφόρμα eDiplomas αφορά στην ψηφιακή πρό-
σβαση και διαχείριση των τίτλων σπουδών των ΑΕΙ, μέσω 
της ενιαίας ψηφιακής πύλης του ελληνικού κράτους, gov.gr.
Βασικοί στόχοι της ψηφιακής λύσης eDiplomas, η οποία πρό-
κειται να τεθεί σύντομα προς αξιοποίηση από τους φορείς του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι η καταπολέμηση της γρα-
φειοκρατίας αφού θα επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν 

αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους ψηφιακά, ενώ αντί-
στοιχα θα υπάρξει μείωση του διοικητικού φόρτου των ΑΕΙ.
Παράλληλα, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, αναμένεται να 
υπάρξει καταπολέμηση του φαινομένου των πλαστών πτυχί-
ων, καθώς και έγκαιρη διασύνδεση της χώρας με τις αντίστοι-
χες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, μέσα από την ψηφιακή 
πλατφόρμα θα πιστοποιούνται οι τίτλοι σπουδών που εκδίδο-
νται από αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς με σημείο 
εκκίνησης τους τίτλους των ελληνικών ΑΕΙ και αναγνωρι-
σμένων τίτλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του εξωτερικού. 
Σταδιακά, το πεδίο εφαρμογής θα διευρύνεται, εντάσσοντας 
τίτλους και πιστοποιήσεις από άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης.
Σημειώθηκε επίσης ότι, κατά το σχεδιασμό της πλατφόρμας, 
έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για τη διατήρηση της αποκλει-
στικής αρμοδιότητας των Πανεπιστημίων όσον αφορά τη 
βεβαίωση των τίτλων σπουδών καθώς και για τα θέματα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων του πολίτη και τον 

έλεγχο αυτών από τον ίδιο. Η πλατφόρμα eDiplomas βάζει 
τον πολίτη στο κέντρο, δίνοντάς του τον έλεγχο της διάθε-
σης των δεδομένων που τον αφορούν. Ένας πολίτης, αφού 
αυθεντικοποιηθεί μέσω Taxisnet, θα μπορεί να δώσει την 
συγκατάθεσή του ώστε ένας φορέας (δημόσιος οργανισμός ή 
εταιρεία) να αποκτήσει πρόσβαση σε επιλεγμένες πληροφο-
ρίες για τους τίτλους σπουδών του. Παράλληλα, οι δημόσιοι 
φορείς θα μπορούν να διενεργήσουν εύκολα, γρήγορα και 
αξιόπιστα, αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των τίτλων 
σπουδών που τους έχουν κατατεθεί.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης αντιπρυτάνεις, στελέχη 
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουρ-
γείου Παιδείας καθώς και διευθυντές πληροφορικής των 
Πανεπιστημίων και από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET).
Από τον ακαδημαϊκό χώρο εκπροσωπήθηκαν στη συνάντη-
ση το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρί-
τειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη, άνοιξε την 
Παρασκευή το πρωί ο κύκλος επαφών του υπουργού Εσωτε-
ρικών, Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους των κοινοβου-
λευτικών κομμάτων με στόχο τη δημιουργία της ευρύτερης 
δυνατής συναίνεσης για τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου 
για το ΑΣΕΠ. 
Μετά την 50λεπτη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε -σύμ-
φωνα με το υπουργείο- σε θετικό και παραγωγικό κλίμα, ο 
κ. Θεοδωρικάκος, έκανε λόγο για έναν «πολύ ουσιαστικό και 
παραγωγικό διάλογο» και ανέφερε ότι το νομοσχέδιο θα είναι 
έτοιμο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο και θα δοθεί στη δημό-
σια διαβούλευση. Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής προσω-
πικού στο Δημόσιο, ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι οι κεντρικές 
ιδέες αφορούν τη διεξαγωγή γραπτών διαγωνισμών, «όπου 
οι εξεταζόμενοι, οι υποψήφιοι για το Δημόσιο, θα αποδεικνύ-

ουν με αντικειμενικό, πραγματικό τρόπο τις γνώσεις τους για 
τη θέση την οποία διεκδικούν, προκειμένου να δοθούν δυνα-
τότητες και προοπτικές σε όλους, με δικαιοσύνη, ταχύτητα και 
αντικειμενικότητα».
«Προετοιμάζουμε το νέο νόμο για την αναβάθμιση, τον εκ-
συγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του ΑΣΕΠ, με βασικό στό-
χο να γίνει πράξη η αξιοκρατία στο ελληνικό Δημόσιο. Ο κάθε 
νέος υπάλληλος, που θα ξεκινάει τη σχέση εργασίας του με τον 
δημόσιο τομέα, να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση, με βάση 
τα πραγματικά του προσόντα», πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.
Από την πλευρά του, ωστόσο, ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε ότι 
κατέστησε σαφές στον υπουργό ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί, 
δεν πρόκειται και δεν θα συναινέσει -και μάλιστα θα πολε-
μήσει σκληρά- οποιαδήποτε λογική θα είναι απέναντι στην 
αξιοκρατία και τη δυνατότητα κοινωνικής κινητικότητας 

μέσα από οποιαδήποτε εξεταστική διαδικασία στο Δημόσιο». 
Σημείωσε ακόμη ότι το κόμμα του «θα έχει συγκροτημένη, 
συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση για το Δημόσιο 
και την αξιοκρατία».
Οι επαφές του κ. Θεοδωρικάκου συνεχίζονται με τη συνάντη-
ση αυτή την ώρα με τον εκπρόσωπο της «Ελληνικής Λύσης», 
Ευάγγελο Φανίδη και θα ακολουθήσει αμέσως μετά με τις εκ-
προσώπους του ΜέΡΑ25, Φωτεινή Μπακαδήμα και Αγγελική 
Αδαμοπούλου.
Η συνάντηση με την εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, 
Ευαγγελία Λιακούλη, έχει προγραμματιστεί για τις 29 Οκτω-
βρίου, ενώ θα υπάρξουν και ανάλογες συναντήσεις με εκπρο-
σώπους των εμπλεκόμενων κοινωνικών φορέων.

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την διενέργεια πέντε (5) 
ηλεκτρονικών ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών (e- 
auction), για την πώληση τριών (3) κτηματομερίδων (Κ.Μ. 
1385, 1188 και 1179 γαιών στο Μάσσαρι Ρόδου) και την μα-
κροχρόνια εκμίσθωση δύο (2) κτηματομερίδων (Κ.Μ. 1437 
και 1564 γαιών στο Μάσσαρι Ρόδου) μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr όπως σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Προθεσμία και τόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών συμ-

μετοχής και στους πέντε διαγωνισμούς είναι η Πέμπτη 29 
Οκτωβρίου 2020, 12:00 ώρα Ελλάδος στα γραφεία της ΕΤΑΔ 
Α.Ε., Βουλής 7 Σύνταγμα, Αθήνα 105 62 (Πρωτόκολλο-2ος 
όροφος). 
Αναφορικά με τα ακίνητα (Κ.Μ. 1437 και 1564) που προορί-
ζονται για μακροχρόνια εκμίσθωση διάρκειας σαράντα ετών 
από την υπογραφή της σύμβασης, σκοπός των διαγωνισμών 
είναι η τουριστική αξιοποίηση τους μέσω της υλοποίησης αυ-
τοτελών έργων ξενοδοχειακής τουριστικής ανάπτυξης

Η ημερομηνία διενέργειας των ηλεκτρονικών διαγωνισμών 
θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στους γενικούς όρους διαγωνισμών πώλησης ή 
εκμίσθωσης ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον κανονισμό 
εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, εκποιήσεων, 
ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών της ΕΤΑΔ Α.Ε.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΕΠ 

ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΣΤΗ ΡΟΔΟ   
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ζητά –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετική πρόταση για την 
επιβολή υποχρεωτικών μέτρων στις εταιρίες που ευθύνονται 
για την αποψίλωση των δασών, ώστε τα προϊόντα που κα-
ταναλώνονται στην ΕΕ να μη συνεισφέρουν στην παγκόσμια 
καταστροφή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚ, η κατανάλωση στην 
ΕΕ ευθύνεται για το 10% της παγκόσμιας αποψίλωσης των 
δασών, ενώ από το 1990 έχουν χαθεί δάση που αντιστοιχούν 
σε έκταση μεγαλύτερη από τη Νότια Αφρική.
Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέ-
μπτη έκθεση με 377 ψήφους υπέρ, 75 κατά και 243 αποχές, 
καλώντας την Επιτροπή να ετοιμάσει το νομικό πλαίσιο της ΕΕ 
για την ανάσχεση και την αντιστροφή της παγκόσμιας αποψί-
λωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ. 
Οι εθελοντικές πρωτοβουλίες δεν επαρκούν
Οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι οι εθελοντικές πρωτοβου-
λίες, η πιστοποίηση από τρίτους οργανισμούς και η εμπορική 
σήμανση δεν κατόρθωσαν ως πρακτικές να σταματήσουν την 
αποψίλωση των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο και καλούν 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρότασή της δεσμευτικά 
μέτρα για την ανάσχεση και την αντιστροφή της παγκόσμιας 
αποψίλωσης που προκαλείται από την ΕΕ.

Το νομικό πλαίσιο που ζητούν, θα βασίζεται στην υποχρεωτι-
κή δέουσα επιμέλεια για τις επιχειρήσεις, πράγμα που σημαίνει 
ότι αυτές θα πρέπει να διενεργούν αξιολόγηση κινδύνου των 
προϊόντων τους για να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν, να 
μετριάζουν και να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετω-
πίζουν το ζήτημα της αποψίλωσης των δασών σε ολόκληρη 
την αλυσίδα εφοδιασμού. Όλοι οι φορείς που δραστηριοποι-
ούνται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προ-
ϊόντα τους μπορούν να ιχνηλατηθούν ώστε να είναι σε θέση 
να προσδιορίζουν την προέλευσή τους και να διασφαλίζουν 
την επιβολή των κανόνων.
Ωστόσο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να επιβαρύνο-
νται όσο το δυνατόν λιγότερο και οι εταιρείες με μεγάλους 
αριθμούς προμηθευτών θα πρέπει να εστιάζουν σε όσους 
είναι πιο πιθανό να επιφέρουν επιβλαβείς επιπτώσεις με βάση 
την εκτίμηση κινδύνου. 
Οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται και διαθέτουν στην 
αγορά της ΕΕ προϊόντα που προέρχονται από πρώτες ύλες οι 
οποίες θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και τα οικοσυστήματα, θα 
πρέπει να αντιμετωπίζουν κυρώσεις.
Η νομοθετική πρωτοβουλία επικαλείται σειρά μελετών που 
καταδεικνύουν ότι η απαγόρευση στην ΕΕ των προϊόντων 
που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών, δεν θα έχει 

αντίκτυπο στον όγκο και την τιμή των προϊόντων συνολικά.
Οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο 
της ΕΕ θα πρέπει επίσης να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει 
και άλλα οικοσυστήματα με υψηλό απόθεμα άνθρακα και 
πλούσια βιοποικιλότητα εκτός από τα δάση, όπως θαλάσσια 
και παράκτια οικοσυστήματα, υγροβιότοπους, τυρφώνες ή 
σαβάνες, ώστε να αποφευχθεί η μετατόπιση της πίεσης σε 
αυτές τις περιοχές. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ορίσει τι 
συνιστά αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών. Πιστεύουν 
επιπλέον ότι τα αρχαία και πρωτογενή δάση θα πρέπει να θε-
ωρούνται και να προστατεύονται ως παγκόσμια κοινά αγαθά 
και ότι τα οικοσυστήματά τους θα πρέπει να αποκτήσουν νο-
μικό καθεστώς.
Από το 1990 έχουν καταστραφεί 1,3 εκατομμύρια τετραγω-
νικά χλμ. δασών, έκταση μεγαλύτερη από τη Νότια Αφρική. 
Η αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών είναι καίριας ση-
μασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας, τη δημιουργία 
«πνευμόνων πρασίνου» και τη βιώσιμη στήριξη των τοπικών 
κοινοτήτων.
Το φοινικέλαιο, το κρέας, η σόγια, το κακάο, ο ευκάλυπτος, ο 
αραβόσιτος, η ξυλεία, το δέρμα και το καουτσούκ συγκαταλέ-
γονται στους κύριους παράγοντες του φαινομένου. 

Σπάνια και σημαντικά ευρήματα έρχονται στο φως, κατά τη 
διάρκεια σωστικών ανασκαφών που διενεργεί το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, παράλλη-
λα με τις εργασίες κατασκευής του νέου οδικού άξονα Καλλο-
νής-Σιγρίου, στα δυτικά του νησιού.
Η σωστική ανασκαφική έρευνα –αναφέρει το ΑΠΕ- διεξάγεται 
από το καλοκαίρι του 2018 και έχει φέρει στο φως εντυπωσια-
κά μεγάλο αριθμό απολιθωμένων κορμών και φυλλοφόρων 
οριζόντων στο τμήμα του δρόμου που διασχίζει την προστα-
τευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους, από την Άντισ-
σα έως το Σίγρι. Φέτος, νέες απολιθωματοφόρες θέσεις ήρθαν 
να προστεθούν στις υπάρχουσες, συνθέτοντας την εικόνα του 
υποτροπικού δάσους που υπήρχε στην περιοχή πριν από 20 
εκατομμύρια χρόνια.
Όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων ο διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απο-
λιθωμένου Δάσους Λέσβου, καθηγητής Νίκος Ζούρος, «τα 
νέα ευρήματα προσθέτουν νέα στοιχεία στο παζλ της γνώσης, 
καθώς δίνουν νέες πληροφορίες για τα είδη που υπήρχαν στο 
δάσος αλλά και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν 
στην περιοχή. Παράλληλα, προκύπτουν πολλά ενδιαφέροντα 

στοιχεία για την τοποθεσία των ηφαιστείων, την προέλευση 
των ηφαιστειακών υλικών που σκέπασαν τη βλάστηση και 
δημιούργησαν τα απολιθώματα, τις κλιματικές συνθήκες που 
επικρατούσαν, τη βιαιότητα των ηφαιστειακών εκρήξεων, οι 
οποίες κατέστρεψαν τη βλάστηση αλλά μέσω της διαδικασίας 
της απολίθωσης που οδήγησε στη δημιουργία του Απολιθω-
μένου Δάσους της Λέσβου».
Σημειώνεται, ότι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμέ-
νου Δάσους Λέσβου συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις ερ-
γασίες συντήρησης των νέων ευρημάτων, ώστε στη συνέχεια 
να αναδειχθούν τα απολιθώματα που μάλιστα διατηρούνται 
στη φυσική θέση τους στα πρανή κατά μήκος του νέου αυ-
τοκινητόδρομου. Στόχος είναι η δημιουργία επισκέψιμων 
απολιθωματοφόρων θέσεων και η ανάδειξη, με τα κατάλλη-
λα μέτρα προστασίας, μεγάλων ιστάμενων απολιθωμένων 
κορμών δένδρων στη φυσική θέση τους.
«Με την ολοκλήρωση των έργων, η διάσχιση του σύγχρονου 
οδικού άξονα θα αποτελεί μία πρωτόγνωρη και μοναδική 
σε διεθνή κλίμακα εμπειρία, την περιήγηση σε ένα ανοικτό 
υπαίθριο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με ευρήματα ηλικίας 20 
εκατομμυρίων ετών», σημειώνει ο κ. Ζούρος.

Οι σωστικές ανασκαφές κατά μήκος του οδικού άξονα Καλ-
λονής-Σιγρίου αποτελούν τη μεγαλύτερη σωστική ανασκαφή 
απολιθωμάτων στην Ελλάδα, τόσο από άποψη έκτασης όσο 
και από άποψη αριθμού ευρημάτων. Ευρήματα που εντυ-
πωσιάζουν και είναι μάρτυρες του εκτεταμένου υποτροπικού 
δάσους με κωνοφόρα και αγγειόσπερμα είδη, όπως πεύκα, 
βαλανιδιές, σεκόιες, φοίνικες, κυπαρισσίδες, δάφνες, κανέλ-
λες, καρυδιές κ.ά., θραύσματα της ιστορίας του γεωλογικού 
παρελθόντος του Αιγαίου.
«Το μεγάλο ανοιχτό Μουσείο θα περιλαμβάνει το σύνολο των 
υπαίθριων απολιθωματοφόρων θέσεων κατά μήκος του οδι-
κού άξονα Καλλονής-Σιγρίου και θα οδηγεί τον επισκέπτη στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και τα πάρκα του Απολιθωμένου 
Δάσους. Έρχεται σε συνέχεια των μυστικών που κρύβει η λε-
σβιακή γη. Εναλλασσόμενα τοπία ιδιαίτερης ομορφιάς, εντυ-
πωσιακοί γεωλογικοί σχηματισμοί, σπάνια βιοποικιλότητα 
και πολιτιστικοί θησαυροί αιώνων συνθέτουν το ψηφιδωτό 
της Λέσβου, που έχει χαρακτηριστεί Παγκόσμιο Γεωπάρκο 
UNESCO σε όλη της την έκταση», καταλήγει ο κ. Ζούρος.

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΔΑΣΩΝ 
Ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο από την Επιτροπή

ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του οδικού άξονα  
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H επιτυχής έκβαση του διαγωνισμού πώλησης της 
εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ) στον κα-
τάλληλο πλειοδότη, αποτελεί μεγάλο στοίχημα για 
την ολική επαναφορά της ναυπηγικής βιομηχανίας, 
αλλά και μεγάλης προστιθέμενης αξίας στην ελληνική 
οικονομία. 
Αυτά σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει σε άρθρο 
του στην ΑΧΙΑ ΝΕWS, ο πρόεδρος του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης 
Κορκίδης.
Στο άρθρο αναφέρεται ότι έχει ξεκινήσει «η αντίστρο-
φη μέτρηση» για την είσοδο επενδυτή στα Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά, με τις προθεσμίες εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος στο διαγωνισμό «να τρέχουν» για την πώλη-
ση της Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ). Υπενθυμίζε-
ται ότι η πρόσκληση για τη διενέργεια ανεξάρτητου 
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την απόκτηση των 
περιουσιακών στοιχείων των ιστορικών ναυπηγεί-
ων, δημοσιεύτηκε από τον ειδικό διαχειριστή και οι 
ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να καταθέσουν 
τις οικονομικές προτάσεις τους, έως και τις - 27 Νο-
εμβρίου 2020- . 
Τουλάχιστον τρεις οι επενδυτές που ενδιαφέ-
ρονται
Όπως αναφέρει ο κ. Κορκίδης, τουλάχιστον τρεις 
επενδυτές, ενδιαφέρονται για την απόκτηση των 
ναυπηγείων, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εν-
διαφέρον συμμετοχής στον διαγωνισμό του ομίλου 
ΟΝΕΧ Shipyards «με την αμερικανική Development 
Finance Corporation (DFC) που φέρεται να επιθυμεί 
να ολοκληρώσει τον επενδυτικό κύκλο στη ναυπηγι-
κή βιομηχανία της χώρας μας, δημιουργώντας ένα 
ανταγωνιστικό hub που θα πρωταγωνιστεί στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Μεσογείου».  
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, μετά την 
απόκτηση των ναυπηγείων της Σύρου και σύντομα 
της Ελευσίνας, από τον ίδιο όμιλο με κύρια δρα-
στηριότητα τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων, τα 
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά μπορούν να ενισχύσουν 
σημαντικά το μέγεθος των εγκαταστάσεων και το 

εύρος των ναυπηγικών εργασιών τους. «Σύμφω-
να με πληροφορίες και για τα δύο σκέλη της ΕΝΑΕ, 
εμπορικό και στρατιωτικό, φέρεται να ενδιαφέρεται 
εξαρχής Έλληνας εφοπλιστής και επενδυτής στο real 
estate, με δραστηριότητές στον όμιλο North Star και 
τη ναυτιλιακή εταιρεία Nikki Shipping. Πέραν όμως 
του ελληνικού ενδιαφέροντος, πληροφορίες θέλουν 
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά να τα καλοβλέπουν η γερ-
μανική Lurssen και η ολλανδική Damen Group, ενώ 
τις εγκαταστάσεις είχαν επισκεφτεί πριν καιρό και 
στελέχη της γαλλικής Naval Group» όπως σημειώνει 
ο πρόεδρος.  
Υπενθυμίζεται ότι τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά κα-
ταλαμβάνουν έκταση 832.000 τ.μ., με στεγασμένες 
εγκαταστάσεις 65.000 τ.μ.. Διαθέτουν δύο μόνιμες 
δεξαμενές 500 και 250 χιλιάδων DWT και κεκλιμένη 
ναυπηγική κλίνη για καθέλκυση πλοίων ή τμημάτων 
αυτών. Επιπλέον, στη συμφωνία που έχει κάνει η Ελ-
λάδα με την Ε.Ε. για το θέμα των παράνομων κρατι-
κών ενισχύσεων ύψους 600 εκατ. ευρώ, δηλαδή να 
μην ισχύσει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί-
ου για την ανάκτηση από το ελληνικό Δημόσιο των 
ποσών αυτών, το στρατιωτικό σκέλος των ναυπηγεί-
ων ορίζεται πως δεν θα πρέπει να παραχωρηθεί σε 
χώρα που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. 
Η νομοθετική ρύθμιση που «έκλεισε» τις τε-
λευταίες εκκρεμότητες
Σημειώνεται ακόμη, ότι η ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών, με νομοθετική ρύθμιση «έκλεισε» 
τις τελευταίες εκκρεμότητες για το στρατιωτικό και 
εμπορικό σκέλος, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την 
πώληση. Πιο συγκεκριμένα, με τροπολογία επεκτά-
θηκε από τα 20 χρόνια στα 49, το δικαίωμα παραχώ-
ρησης αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού μπροστά 
από τις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων, με δυνατό-
τητα επιπλέον παράτασης. Η σκοπιμότητα της ρύθ-
μισης δίνει τη δυνατότητα σε όποιον λειτουργεί νομί-
μως επιχείρηση ναυπηγείου, να έχει στη διάθεσή του 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα αποκλειστικής χρήσης 
του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου για να αναπτύ-

ξει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό του ναυπηγείου. 
Επίσης, ρυθμίστηκε το ζήτημα διευθέτησης υφιστά-
μενης αυθαίρετης εγκατάστασης εντός του αιγιαλού 
και θαλάσσιου χώρου στα ναυπηγεία, που χρησιμο-
ποιείται για την ανύψωση, τη διευθέτηση, την κα-
θέλκυση και τη χερσαία μεταφορά υποβρυχίων και 
σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού. Η εγκατάσταση, 
κατασκευάστηκε μεταξύ άλλων, για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών του υπουργείου Εθνικής Αμυνας και 
εξακολουθεί να είναι ουσιώδους σημασίας για την 
εξυπηρέτηση σκοπών δημόσιου συμφέροντος που 
σχετίζονται με την εθνική άμυνα της χώρας. Ακόμη, 
απλοποιήθηκε η διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
ανταλλαγής ακινήτων μεταξύ του ειδικού διαχειρι-
στή και του Δημοσίου κατά τη διάρκεια της ειδικής 
διαχείρισης.  
Στόχος είναι να υπάρξουν ανταλλαγές των ακινήτων 
μεταξύ του ειδικού διαχειριστή του στρατιωτικού 
σκέλους, επιφάνειας 400 στρεμμάτων, και της ΕΤΑΔ 
που διαχειρίζεται το εμπορικό σκέλος, επιφάνειας 
200 στρεμμάτων. 
Η πώληση της ΕΝΑΕ αφορά καθαρά στοιχεία ενερ-
γητικού της εταιρείας, χωρίς υποχρεώσεις και άλλα 
προβλήματα που είχαν ανακύψει, όπως άδειες λει-
τουργίας και παραχωρήσεις, γεγονός που αποτελεί 
υπεραξία για την επιχείρηση και σημαντικό πλεονέ-
κτημα στη διαγωνιστική διαδικασία που μόλις ξεκί-
νησε. 
«Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά αποτελούν ένα σημαντι-
κό κομμάτι της ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας 
μας, καθώς είναι το μεγαλύτερο ναυπηγείο στην Ελ-
λάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη περιοχή της ανατο-
λικής Μεσογείου. Ως εκ τούτου, η επιτυχής έκβαση 
του διαγωνισμού πώλησης της ΕΝΑΕ στον κατάλληλο 
πλειοδότη, αποτελεί μεγάλο στοίχημα για την ολική 
επαναφορά της ναυπηγικής βιομηχανίας, αλλά και 
μεγάλης προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονο-
μία» καταλήγει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

Β. ΚΟΡΚΙΔΗΣ: «ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ»
Τουλάχιστον τρεις οι επενδυτές που ενδιαφέρονται
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ΕΕΑ GRANTS:13 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μια σημαντική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν καινοτόμα έργα 
στους τομείς της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία, της 
γαλάζιας ανάπτυξης και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT) αποκτούν ελληνικές επιχειρήσεις από 
τους συγκεκριμένους κλάδους. Πρόκειται –σύμφωνα με δημο-
σίευμα του ΑΠΕ- για τη δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων από ελληνικές επιχειρήσεις που ανακοίνωσε το 
πρόγραμμα Business Innovation Greece των ΕΕΑ Grants.
Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 13 εκατ.
ευρώ. 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. Το πρόγραμμα 
Business Innovation Greece είναι ένα από τα εννέα προγράμ-
ματα των ΕΕΑ Grants (Επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικο-
νομικού Χώρου ή ΕΟΧ) που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην 
Ελλάδα. Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης 
προς την Ελλάδα, μέσω των EEA Grants, ανέρχεται σε 116,7 εκ 
ευρώ για την παρούσα χρηματοδοτική περίοδο (2014 - 2021).
Τι προσφέρει το Πρόγραμμα Business Innovation 
Greece 
Το πρόγραμμα Business Innovation Greece προσφέρει οικονο-
μική υποστήριξη (επιχορηγήσεις) για την ανάπτυξη των ελλη-
νικών επιχειρήσεων. Η προσφερόμενη επιχορήγηση μπορεί να 
καλύψει ένα χρηματοδοτικό κενό της επιχείρησης, προκειμένου 
να προχωρήσει μία επένδυση (εφαρμογή υπάρχουσας τεχνο-
λογίας, καινούργια για την επιχείρηση) ή να υλοποιηθούν δρα-
στηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, οι οποίες να στοχεύουν 
στην τελειοποίηση μίας καινοτόμου τεχνολογίας ή ενός νέου 
προϊόντος ή υπηρεσίας και την εισαγωγή τους στην αγορά. Το 
πρόγραμμα Business Innovation Greece δίνει μεγάλη έμφαση 
στην καινοτομία, καθώς αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας 
μιας επιχείρησης. Μπορεί να προσφέρει χρηματοδότηση για 
ένα εύρος δράσεων οι οποίες θα αποσκοπούν στην αύξηση 
της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων, τη βελτίωση 
του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, και τη συνεισφορά 
τους σε έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο (κυρίως μέσω της 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και της ανάπτυξης 
των ικανοτήτων τους). 
Το ύψος της χρηματοδότησης που μπορεί να αιτηθεί 
μία επιχείρηση 

Μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί για επιχορήγηση 
από 200.000 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ ανά έργο. Οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και για μικρότερα 
ποσά, από 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ ανά έργο. Μόνο 
μια αίτηση χρηματοδότησης έργου μπορεί να κατατεθεί από 
κάθε επιχείρηση σε κάθε δημόσια ανοιχτή πρόσκληση. Η χρη-
ματοδότηση από τον οργανισμό Innovation Norway μπορεί 
να συνδυαστεί με κάποιο ξεχωριστό και ανεξάρτητο εγγυητικό 
σχήμα υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
(ΕΑΤ - HDB). Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απαραίτητη συγ-
χρηματοδότηση του εγκεκριμένου κάθε φορά έργου.
Τα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο του Προγράμματος 
Οι προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση θα πρέπει να εντάσ-
σονται στους κάτωθι τρεις τομείς:
- Στον τομέα της πράσινης καινοτομίας στη βιομηχανία
- Στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης, όπου υποστηρίζεται η 
ανάπτυξη νέων λύσεων για τον ναυτιλιακό τομέα στην Ελλάδα
- Στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών (ICT)
Ήδη 16 καινοτόμα έργα ελληνικών επιχειρήσεων έχουν εγκρι-
θεί και θα λάβουν χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Business 
Innovation Greece. 
Με αφορμή την ανακοίνωση της δεύτερης ανοιχτής πρόσκλη-
σης υποβολής προτάσεων έργων από ελληνικές επιχειρήσεις, ο 
πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα Frode Overland Andersen 
σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ επισημαίνει ότι: «Το πρόγραμμα 
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα είναι ένα πρόγραμμα ναυ-
αρχίδα των ΕΕΑ Grants. Η Νορβηγία και οι δότριες χώρες έχουν 
δεσμεύσει κονδύλια ύψους 21,5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να 
βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να δη-
μιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουν τις δυνα-
τότητές τους. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς από τα 16 
καινοτόμα έργα που ήδη έχουν επιλεγεί προς χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα, τα επτά έχουν ως εταίρους Νορβηγικές 
εταιρίες. Οι τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης, της πράσινης και-
νοτομίας και των ΤΠΕ είναι κρίσιμοι για την ελληνική οικονομία. 
Σε αυτούς τους τομείς, η Νορβηγία μπορεί να συνεισφέρει με 
τεχνογνωσία και καινοτόμες εφαρμογές παγκόσμιας κλάσης».
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 18 Φεβρου-
αρίου 2021 
Η Anne Lise Rognlidalen, διευθύντρια προγράμματος Business 
Innovation Greece, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι: «Είμαι πολύ 
ευχαριστημένη που εγκαινιάσαμε την 2η Ανοιχτή Πρόσκλη-

ση Υποβολής Προτάσεων του προγράμματος «Business 
Innovation Greece». Στην πρώτη πρόσκληση υποβολής προτά-
σεων, το 50% των αιτήσεων εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση, 
επομένως ανυπομονούμε να λάβουμε έναν ακόμη μεγαλύτερο 
αριθμό προτάσεων με ενδιαφέρον για έργα επιχειρηματικής 
ανάπτυξης. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα θα ωφελήσει ιδιαίτερα 
τον παραγωγικό τομέα της Ελλάδας να γίνει πιο ανταγωνιστικός 
και καινοτόμος, υιοθετώντας λύσεις, διαδικασίες, και μεθόδους 
παραγωγής οι οποίες είναι πιο αποτελεσματικές και φιλικές προς 
το περιβάλλον. Ειδικά για το τελευταίο, πιστεύω ότι το πρόγραμ-
μα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις 
να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, επενδύοντας 
σε νέες τεχνολογίες και λύσεις. Η δεύτερη ανοιχτή πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 13 εκα-
τομμύρια ευρώ, έχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 18 
Φεβρουαρίου 2021». 
Η Αθηνά Χατζηπέτρου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, υπογραμμίζει ότι η Ελ-
ληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), ως Τράπεζα Ανάπτυξης 
της χώρας και Εθνικός Συνεργάτης του Innovation Norway, 
θα στηρίξει με υπερηφάνεια το «Business Innovation Greece» 
που θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας 
χρηματοδότηση σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης 
της Πράσινης Καινοτομίας & Γαλάζιας Ανάπτυξης, καθώς και 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Η 
Τράπεζα θα επιδιώξει την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής 
στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιθυμούν να 
υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα, παρέχοντάς τους συνοδευ-
τικές επιλογές χρηματοδότησης (δάνεια, εγγυήσεις, συγχρημα-
τοδότηση), μέσω των μελλοντικών προγραμμάτων της». 
Ο οργανισμός Innovation Norway 
Διαχειριστής χρηματοδότησης κι αποκλειστικός αρμόδιος για 
την αξιολόγηση, επιλογή και εποπτεία των έργων καθ’ όλη τη 
διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος Business Innovation 
Greece, καθώς και για την εκταμίευση των ποσών επιχορή-
γησης, είναι ο οργανισμός Innovation Norway - ένας κρατικός 
φορέας που υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Αλιείας της Νορβηγίας και είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος φο-
ρέας της Νορβηγικής κυβέρνησης για θέματα επιχειρηματικής 
ανάπτυξης. Ο οργανισμός Innovation Norway έχει μακροχρόνια 
εμπειρία στη διαχείριση επιχορηγήσεων και δανείων, συμπερι-
λαμβανομένων των προγραμμάτων των EEA Grants που άπτο-
νται της ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών (EGU) ανακοίνωσε 
–σημειώνει το ΑΠΕ- ότι θα τιμήσει 51 επιστήμονες το 2021 
για την επιστημονική συνεισφορά τους. Μεταξύ τους είναι ο 
Σπύρος Πανδής, καθηγητής του Τομέα Μηχανικής Διεργασι-
ών & Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος θα τιμηθεί με το μετάλλιο 

Vilhelm Bjerknes.
Ο Σ. Πανδής αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 
1986 και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακά στο Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech), από όπου πήρε και το 
διδακτορικό του το 1990. Η βράβευσή του θα γίνει στη γενική 
συνέλευση της EGU τον Απρίλιο του 2021.

Το Vilhelm Bjerknes Medal απονέμεται από το Τμήμα Ατμο-
σφαιρικών Επιστημών της EGU και καθιερώθηκε το 1995. Το 
2016 η ίδια διάκριση είχε απονεμηθεί σε μια Ελληνίδα επιστή-
μονα, τη Μαρία Κανακίδου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «vILheLm BJeRkNeS 2021» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Απονέμεται στον καθηγητή Σ. Πανδή του Πανεπιστημίου Πατρών  
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Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα έχει μπει πιλοτικά και στις Οδικές 
Συγκοινωνίες, με τα «καθαρά» λεωφορεία να κάνουν δοκιμα-
στικές διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας. 
Πριν από λίγες μέρες στους δρόμους της πρωτεύουσας κυκλο-
φόρησε το δεύτερο ηλεκτροκίνητο όχημα, της κινεζικής αυτοκι-
νητοβιομηχανίας Yutong, η οποία ανταποκρινόμενη στην ανοι-
χτή πρόσκληση του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, 
διέθεσε ένα σύγχρονο ηλεκτρικό λεωφορείο για δοκιμαστική 
κυκλοφορία στο δίκτυο της ΟΣΥ ΑΕ.
«Είναι ένα από τα ηλεκτρικά λεωφορεία, που μας παραχωρήθη-
καν στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με διάφορες χώρες και κατα-
σκευαστές μετά από πρωτοβουλία του υπουργείου, προκειμέ-
νου να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες αυτών των οχημάτων 
ενόψει του διαγωνισμού για την προμήθεια 1000 λεωφορείων 
που θα εκσυγχρονίσει στο 100% τον στόλο των οχημάτων 
μας. Εξ αυτών τουλάχιστον 300 λεωφορεία θα είναι αυτής της 
τεχνολογίας», δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος 
της ΟΣΥ ΑΕ Στέφανος Αγιάσογλου. 
Οι συγκοινωνίες περνούν πλέον σε μια νέα εποχή, κάνοντας 
πράξη τις δεσμεύσεις του υπουργείου Μεταφορών για αστικές 
συγκοινωνίες ανθρώπινες και με σεβασμό στο περιβάλλον.
Tο εν λόγω demo bus είναι το πρώτο που εκτελεί δρομολόγιο με 
επιβάτες, χωρίς να χρειάζεται να επικυρώνουν εισιτήριο. Αυτό 
το διάστημα θα πραγματοποιεί σε καθημερινή βάση μια κυκλι-
κή διαδρομή εντός του κέντρου της Αθήνας και συγκεκριμένα: 

Ομόνοια, Κλαυθμώνος, Σύνταγμα, Φιλελλήνων, Συγγρού, Αγ. 
Φωτεινή, Κολυμβητήριο, ‘Αγαλμα Λόρδου Βύρωνα, Σύνταγμα, 
Ακαδημία, Rex, Ομόνοια.
Το πρώτο ηλεκτροκίνητο λεωφορείο, που έκανε δοκιμαστικά 
δρομολόγια πριν από περίπου ένα μήνα, με διαδρομή από τον 
‘Αγιο Ιωάννη μέχρι την Κυψέλη, ήταν της κινεζικής εταιρείας 
BYD. Δεν μετέφερε επιβάτες, αλλά βάρη προκειμένου να προ-
σομοιώνονται συνθήκες κανονικής κυκλοφορίας.
«Οι μετακινήσεις με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα απο-
τελούν βασικό στόχο του υπουργείου Μεταφορών για τη βελ-
τίωση της καθημερινότητας των πολιτών στα αστικά κέντρα 
και σε αυτό τον τομέα οι Οδικές Συγκοινωνίες οφείλουν και θα 
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος 
της ΟΣΥ.
 Στο επόμενο διάστημα στους δρόμους της Αθήνας θα δούμε 
να δοκιμάζονται ακόμη τέσσερις τύποι ηλεκτρικών οχημάτων. 
«Την επόμενη εβδομάδα θα δρομολογηθεί πιλοτικά ένα ακόμη 
λεωφορείο, αυτή την φορά ευρωπαϊκής τεχνολογίας προερ-
χόμενο από την Τσεχία και εν συνεχεία από Ισπανία και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες », προανήγγειλε ο κ. Αγιάσογλου και πρό-
σθεσε ότι «σύντομα θα δοκιμαστούν οι δυνατότητες και άλλων 
αντίστοιχων αλλά διαφορετικών μοντέλων οχημάτων, προκει-
μένου να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στις προδιαγραφές 
ενόψει του μεγάλου διαγωνισμού του υπουργείου».
Η είσοδος της ηλεκτροκίνησης εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη 

τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την ποιότητα στις μεταφο-
ρές. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τα ηλεκτρικά οχήματα μειώνονται 
σημαντικά οι εκπομπές ρύπων, η ηχορύπανση καθώς είναι πιο 
αθόρυβα από τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης, ενώ έχουν 
χαμηλότερο κόστος μετακίνησης.
Υπενθυμίζεται, πως το λεωφορείο της Yutong, που δοκιμάζει 
αυτό το διάστημα η ΟΣΥ και θα κυκλοφορεί περίπου για δυο 
μήνες, έχει μήκος 12 μέτρα, 3 διπλές πόρτες, είναι μοντέλο χα-
μηλού δαπέδου χωρίς σκαλοπάτια εισόδου, διαθέτει ράμπα για 
ΑμΕΑ και η χωρητικότητα του σε επιβάτες είναι 27 καθήμενοι, 
46 όρθιοι και 1 ΑμΕΑ. Διαθέτει κινητήρα ισχύος 350kw, με ροπή 
1200Νm, σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα HSA, 
εμπρόσθιες κάμερες για αποφυγή σύγκρουσης και σύστημα 
προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας. Η μπαταρία του είναι χω-
ρητικότητας 350 kWh (μπορεί να φορτιστεί με ταχεία ή βρα-
δεία φόρτιση), γυάλινα παράθυρα ανθεκτικά στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και παρέχει θύρες USB σε διάφορα σημεία δίνοντας 
τη δυνατότητα στο επιβατικό κοινό να φορτίζει τις ηλεκτρονικές 
του συσκευές κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο λεωφο-
ρείο.
Επιπλέον, το όχημα είναι εξοπλισμένο με το σύστημα τηλε-
ματικής Yutong V+, που ενημερώνει ανά πάσα στιγμή για τις 
συνθήκες του λεωφορείου και βοηθά στην αύξηση της απόδο-
σης διαχείρισης, στη μείωση του κόστους συντήρησης και στη 
βελτίωση της ασφάλειας.

Κορυφαία διάκριση έλαβε –αναφέρει το ΑΠΕ- το Ίδρυμα Μεί-
ζονος Ελληνισμού για το έργο του στην ανάδειξη της παγκόσμι-
ας πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
και συστημάτων εικονικής πραγματικότητας από το ECTN, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (European Cultural 
Tourism Network) στην τελετή βράβευσης που πραγματοποιή-
θηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το ΙΜΕ έλαβε 
το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία «Καινοτομία και Ψηφιο-
ποίηση στον Βιώσιμο Πολιτιστικό Τουρισμό, προς έξυπνους 
προορισμούς» (Innovation and Digitalisation in Sustainable 
Cultural Tourism, towards Smart Destinations), κατηγορία, 
μάλιστα, η οποία συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότη-
τες από οργανισμούς και φορείς από όλη την Ευρώπη. Η τελετή 
βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 13ης Διεθνούς 
Διάσκεψης για τον Πολιτιστικό Τουρισμό, με θέμα: «Ανάπτυξη 
και προβολή θεματικού τουρισμού με βάση την Πολιτιστική 
Κληρονομιά»
Τα συγκεκριμένα Βραβεία διοργανώνονται από το 2014 σε ετή-
σια βάση, με διαφορετική θεματική κάθε φορά. Η έκδοση για το 
2020 επικεντρώθηκε στη θεματική «Destination of Sustainable 
Cultural Tourism», και διοργανώθηκε από το ECTN, σε συνερ-
γασία με τη Europa Nostra, τη European Travel Commission και 

το NECSTouR, με την υποστήριξη των Πολιτιστικών Διαδρομών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, «Δρόμοι των Φοινίκων» (The 
Phoenicians) και «IterVitis».
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού έχει συγκροτήσει ένα σημα-
ντικότατο ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα υλοποιώντας δεκά-
δες μικρές και μεγάλες ψηφιακές πολιτιστικές παραγωγές και 
εκθέσεις, με σκοπό την ανάδειξη της ελληνικής ιστορίας και του 
πολιτισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων ει-
κονικής πραγματικότητας. Οι παραγωγές αυτές παρουσιάζονται 
κατά βάση, στη «ΘΟΛΟ», το μεγάλο Θέατρο Εικονικής Πραγμα-
τικότητας στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Ωστόσο, 
το ΙΜΕ δημιουργεί ψηφιακά εκθέματα και παραγωγές και για 
άλλους φορείς (Ψηφιακό Μουσείο Πλάτωνα, Ιστορικό Κέντρο 
Ενημέρωσης Θερμοπυλών, το Εικονικό Μουσείο στη Λιβαδειά, 
το Εικονικό Μουσείο στη Θήβα κ.α.).
Δήλωση
Ο διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού 
κος Δημήτρης Εφραίμογλου δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερή-
φανοι για τη βράβευση αυτή. Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 
ανέκαθεν επιχειρούσε να συνδέσει ενεργά τον πολιτισμό και την 
πολιτιστική μας κληρονομιά με τον βιώσιμο τουρισμό. ‘Αλλω-
στε, στη δύσκολη αυτή εποχή, η ύπαρξη ψηφιακών εφαρμο-
γών αποτελεί παραγωγική διέξοδο και είναι πιο αναγκαία από 

ποτέ. Η επιλογή μας να αναδείξουμε εμβληματικούς χώρους και 
μνημεία όπως η Αγία Σοφία, η Ακρόπολη, η Ολυμπία, η αρχαία 
Αγορά της Αθήνας, αλλά και αρχαίες πόλεις εκτός Ελλάδας όπως 
η Μίλητος και η Πριήνη με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας 
και μέσα από πρωτότυπες διαδικασίες έρευνας, τεκμηρίωσης 
και ψηφιοποίησης, αποτελεί σήμερα περισσότερο από ποτέ τον 
πλέον ενδεδειγμένο εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης του πολι-
τιστικού τουρισμού και ανάδειξης της χώρας μας ως έναν από 
τους σημαντικότερους προορισμούς στην Ευρώπη».
Οι πέντε θεματικοί άξονες της φετινής βράβευσης ήταν οι εξής:
• Industrial Heritage Tourism
• Maritime, Coastal and Aquatic Heritage, supported by ‘The 
Phoenicians Route’ cultural route of the Council of Europe
• Innovation and Digitalisation in Sustainable Cultural Tourism, 
towards Smart Destinations
• Transnational Thematic Tourism Products, including 
European Cultural Routes
• Wine Tourism, supported by the ‘IterVitis’ cultural route of the 
Council of Europe
Οι νικητές των βραβείων αναγνωρίζονται ως πρότυπα αριστεί-
ας, που εμπνέουν και άλλους τουριστικούς προορισμούς για 
περαιτέρω ανάπτυξη πρωτοβουλιών αειφόρου και υπεύθυνου 
τουρισμού.

ΕΝΑ “ΠΡΑΣΙΝΟ” ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΙΣ 
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Η περιοχή της Αγιάς του νομού Λάρισας είναι μια ιδιαίτερη 
τοποθεσία η οποία διαθέτει ένα τεράστιο φυσικό πλούτο με 
επίκεντρο τον Κίσσαβο, αλλά και μια μεγάλη πολιτιστική κλη-
ρονομία, αναφέρει δημοσίευμα του ΑΠΕ. Σημαντικό στοιχείο 
της περιοχής είναι τα νερά της, όπου ρέουν άφθονα σε μεγάλη 
έκταση με αποτέλεσμα η Αγιά να είναι διαχρονικά πάρα πολύ 
εύφορη.
Τα στοιχεία αυτά την ανέδειξαν ως μια περιοχή με μεγάλη οι-
κονομική ανάπτυξη γεγονός που προκαλεί το ενδιαφέρον σε 
όσους την επισκέπτονται και θέλουν να γνωρίσουν την ιστο-
ρία της αλλά και τα ιδιαίτερα πολιτιστικά μνημεία. 
Σημαντικό αποτύπωμα έχουν μεταξύ άλλων, αφήσει και τα 
αρχοντικά και άλλα σημαντικά κτήρια, τα οποία είναι γέννημα 
της οικονομική ευμάρειας που υπήρξε. Μέχρι και σήμερα τα 
αρχοντικά αυτά αποτελούν πόλο έλξης για τους περιπατητές 
και γενικότερα για τους τουρίστες που επιλέγουν να επισκε-
φθούν την Αγιά. 
Το Αρχοντικό Αλεξούλη, για παράδειγμα είναι ένα μεγάλο δι-
ώροφο οίκημα με τετράγωνη κάτοψη και τέσσερις χώρους σε 

κάθε όροφο διατεταγμένους σταυροειδώς γύρω από κεντρι-
κή αίθουσα. Το σπίτι χτίστηκε στο πρώτο μισό του 19ου αιώ-
να, ενώ σε πολλούς χώρους διατηρούνται η παλιά επίπλωση 
και ωραία ξυλόγλυπτα ταβάνια. 
Αντίστοιχα και το Αρχοντικό Πετράκη, το οποίο είναι ένα με-
γάλο διώροφο κτίσμα των αρχών του 20ού αιώνα, με ενδι-
αφέρουσες οροφογραφίες. Σημαντικά κτίρια που δεσπόζουν 
στην ευρύτερη περιοχή προκαλώντας θετικά τον επισκέπτη 
είναι επίσης το Αρχοντικό Μποστ, το Αρχοντικό Φαβρ, η Οι-
κία - Κυροπλαστείο Χατζημηχάλη (Δημήτριου Γεωργοβίτσα), 
αλλά και το Παρθεναγωγείο Ιερόθεου του 19ου αιώνα. 
Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λάρισας Σταυρούλα Σδρόλια, σημαντικό στοι-
χείο της ευρύτερης περιοχής είναι η οικονομική ανάπτυξη 
που είχε, βασιζόμενη στον σημαντικό φυσικό πλούτο. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα στην περιοχή να εντοπίζεται μια ιδιαίτε-
ρη ανάκαμψη που άφησε σημαντικά μνημεία και ένα μεγάλο 
πολιτιστικό κεφάλαιο.
Για όλα τα παραπάνω όπως είπε η κ. Σδρόλια, μια από τις πιο 

σημαντικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στην περιοχή, 
αφορά δράσεις περιπατητικής ξενάγησης σε συνεργασία με 
τον δήμο Αγιάς, όπου ο επισκέπτης θα μπορέσει να αντιληφθεί 
αυτό το σύμπλεγμα που οδήγησε την Αγιά στην οικονομική 
και πολιτιστική ανάκαμψη στα βάθη των ετών. 
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Νίκος Ντά-
γκας μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε ότι οι πρωτοβουλίες που 
λαμβάνονται αυτόν τον καιρό βασίζονται καταρχάς στο γεγο-
νός «ότι η πανδημία του κορωνοϊού «υποχρεώνει» όλους μας 
να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τον πολιτισμό μέσα σε μια 
νέα κανονικότητα που εκ των πραγμάτων προσφέρεται για 
να έρθει σε επαφή ο επισκέπτης με το πλούσιο πολιτιστικό και 
φυσικό περιβάλλον των περιοχών της υπαίθρου». 
Ο ίδιος επισήμανε παράλληλα ότι τα αρχοντικά της περιοχής 
αλλά και όλα τα σημαντικά κτήρια αποτελούν ένα σημαντικό 
πολιτιστικό κεφάλαιο που αξίζει κάποιος να γνωρίσει, αλλά 
και να έρθει σε επαφή με την ιστορία της Αγιάς. 

Στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων -Άρτας, η περιοχή μετά το 
Τέροβο, λέγεται Πλατανάκια. Ο λόγος προφανής. Τα αιωνόβια 
πλατάνια στις όχθες του Λούρου. Μέχρι πριν από λίγους μήνες 
έστεκαν όρθια και χάριζαν στον ταξιδιώτη, ανάσες δροσιάς 
και εικόνες απείρου φυσικού κάλλους.
Σήμερα όσα βλέπει κανείς προκαλούν θλίψη. Ένα απέραντο 
«νεκροταφείο» πλατάνων, σημειώνει το ΑΠΕ. Η ασθένεια «με-
ταχρωματικό έλκος» που προκαλείται από τον θανατηφόρο 
μύκητα Ceratocystis platani, θερίζει τα πλατάνια. Τα απογυ-
μνώνει αρχικά και στην συνέχεια τα σαπίζει. Τα πλατανάκια 
στο Λούρο αποτελούν παρελθόν, το ίδιο και στα άλλα ποτάμια 
της Ηπείρου, όπως στον Καλαμά όπου η εικόνα του περιβάλ-
λοντος έχει αλλάξει ριζικά. Το οικοσύστημα των πλατάνων 
χάθηκε.
Οι αρμόδιοι με το λιγοστό δυναμικό και ό,τι μέσα διαθέτουν 
επιδίδονται σε «αγώνα δρόμου» για τη σωτηρία των δέν-
δρων από την καταστροφική αυτή ασθένεια.
Ο δασάρχης Πρέβεζας Βασίλης Κορμέτζας, εξήγησε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ πως η νόσος των πλατάνων εμφανίστηκε πριν από πε-
ρίπου 15 χρόνια στη Δυτική Πελοπόννησο και μέχρι σήμερα 
όπως όλα δείχνουν, κανένας δεν μπορεί να τον τιθασεύσει. 
Μεταδίδεται από εργαλεία ή μηχανήματα τα οποία όπως με-
τακινούνται για εργασίες από περιοχή σε περιοχή μεταφέρουν 
τον μύκητα. Μάλιστα σημείωσε πως αντέχει πάνω στο ατσάλι 

περισσότερα από 15 χρόνια.
«Χρειάζεται χλωριωμένο νερό, ή οινόπνευμα, ή καυτηρίαση 
σε εργαλεία και μηχανήματα, πριν χρησιμοποιηθούν», τονίζει 
ο κ. Κορμέτζας, κάτι που δυστυχώς δεν τηρείται.
Ο μύκητας μεταφέρεται από δέντρο σε δέντρο με το υπόγειο 
ριζικό σύστημα. Αυτή είναι και η αρχή της καταστροφής σε 
όλες τις παρόχθιες περιοχές όπου υπάρχουν οικοσυστήματα 
πλατάνων.
Παρά τη μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης από όλες τις αρμό-
διες υπηρεσίες της Ηπείρου, το μεταχρωματικό έλκος θερίζει 
τα πλατάνια.
«Σήμα κινδύνου», εκπέμπουν και τα πλατάνια στην πολυφω-
τογραφημένη διαδρομή της πόλης των Ιωάννινων, δίπλα 
στην Λίμνη και κάτω από το Κάστρο. Σε δειγματοληψία που 
έγινε από το Δασαρχείο Ιωαννίνων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την αποστολή 
δειγμάτων στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυ-
στημάτων, επιβεβαιώθηκε και εργαστηριακά η προσβολή 
από μεταχρωματικό έλκος, στα πλατάνια της δεντροστοιχίας 
στην παραλίμνια οδό Διονυσίου Φιλοσόφου.
Ο Ρήγας Τσιακίρης, φυτοϋγεινομικός ελεγκτής του Δασαρ-
χείου Ιωαννίνων, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως ήδη έχουν 
απομακρυνθεί δένδρα από την παραλίμνια διαδρομή. Μάλι-
στα το Δασαρχείο προτείνει αντικατάσταση τους με άλλα που 

ευδοκιμούν στα υγρά περιβάλλοντα
Στην περιοχή των Ιωαννίνων, υπάρχουν πολλές εστίες της 
νόσου.
Οι ειδικοί εκτιμούν πως σε ένα μεγάλο ποσοστό τον μύκητα 
μετέφεραν ελληνικά μηχανήματα που δούλευαν στην Αλ-
βανία και μολύνθηκαν, καθώς εκεί η νόσος θέρισε όλα τα 
πλατάνια.
Για την αντιμετώπιση της νόσου, ο κ. Τσιακίρης αναφέρει, 
ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις σε μεμονωμένα δένδρα ή μικρές 
συστάδες σε χωριά με μεγάλη αποτελεσματικότητα, κάτι που 
δεν είναι εφικτό στις παρόχθιες όχθες, όπου συχνά γίνονται 
εργασίες
«Η διασπορά είναι ανθρωπογενής, πέρασε και σε άλλες περι-
οχές της Ελλάδας» επισημαίνει χαρακτηριστικά και προσθέτει: 
«Θεωρούμε, ότι αυτός ο θανατηφόρος μύκητας αποτελεί τη 
σοβαρότερη περιβαλλοντική απειλή για τα δασικά οικοσυ-
στήματα της χώρας. Τα πλατάνια απειλούνται από άμεση 
εξαφάνιση.
Η καταστροφή των πλατανόδασων θα επιφέρει τεράστιες άλ-
λες ζημιές, διότι συγκρατούν τα φερτά υλικά και αποτρέπουν 
πλημμυρικά φαινόμενα που θα καταστρέφουν, καλλιέργειες 
και υποδομές».

ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ως στοιχείο οικονομικής και πολιτιστικής ανάκαμψης

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: ΕΝΑΣ ΜΥΚΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΔΑΣΗ ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
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Μπορεί η «καραντίνα», μια λέξη που γεννήθηκε την 
εποχή του Μεσαίωνα για να επιστρέψει στη ζωή μας 
τον 21ο αιώνα, να μην είναι παλιά όσο η ανθρω-
πότητα. Είναι όμως παλιά όσο η θρησκεία αφού τις 
πρώτες αναφορές για την ανάγκη της απομόνωσης 
ως μέτρο πρόληψης της μετάδοσης των ασθενειών 
βρίσκει κανείς στο τρίτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθή-
κης, το Λευιτικόν, αναφέρει δημοσίευμα του ΑΠΕ: 
«Εάν το λαμπερό σημείο στο δέρμα είναι λευκό αλλά 
δεν φαίνεται να είναι περισσότερο βαθύ από το 
δέρμα και οι τρίχες σε αυτό δεν έχουν γίνει λευκές, 
ο ιερέας πρέπει να απομονώσει το προσβεβλημένο 
άτομο για επτά ημέρες. Την έβδομη ημέρα, ο ιερέας 
πρέπει να τον εξετάσει και εάν δει ότι η πληγή είναι 
αμετάβλητη και δεν έχει εξαπλωθεί στο δέρμα, πρέπει 
να τον απομονώσει για άλλες επτά ημέρες» γράφουν 
οι συγγραφείς του βιβλίου, το οποίο αναπτύχθηκε σε 
μια περίοδο δυο αιώνων για να πάρει την τελική του 
μορφή τον 5ο αιώνα πΧ.
 Την ίδια περίοδο η πόλη της Αθήνας χτυπήθηκε από 
τον λοιμό, μια επιδημία που προκάλεσε τον θάνατο 
πολλών κατοίκων της πόλης μεταξύ των οποίων και 
του Περικλή. Μετά το πρώτο κύμα του 430 π.Χ. η 
θανατηφόρα επιδημία επέστρεψε ακόμη δυο φορές, 
το 428 και το 426, ενώ από μια επιδημία υπέφερε 
και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία την εποχή του Ιου-
στινιανού και το 541 μ.Χ. Σύμφωνα με τους ιστορι-
κούς, ωστόσο, το μέτρο της αποστασιοποίησης, ως 
μέτρο πρόληψης, απουσίαζε από την ελληνορωμαϊκή 
σκέψη. Στην αρχαιότητα, το ανοικτό θέατρο συμβό-
λιζε τη σύνδεση του δράματος με τον φυσικό κόσμο. 
Στους ελληνιστικούς χρόνους, πάντως, ο ρωμαίος 
αρχιτέκτονας Βιτρούβιος θα υπογράμμιζε στο πό-
νημά του «De Architectura» πόσο σημαντική ήταν η 
κατασκευή θεάτρων, των κατεξοχήν δηλαδή τόπων 
συνάθροισης, σε ένα υγιεινό περιβάλλον, όπου πρω-
τεύουσα σημασία είχαν η καλή κυκλοφορία του αέρα 
και ο σωστός προσανατολισμός.
 

Όπως πάντως και στην περίπτωση του λοιμού της 
Αθήνας, έτσι και σε εκείνη της μαύρης πανώλης που 
εμφανίστηκε τον Μεσαίωνα, η πύλη εισόδου των 
πανδημιών δεν ήταν τα δημόσια θεάματα αλλά τα 
λιμάνια. Ο ίδιος ο όρος «καραντίνα» πήρε το όνομά 
του από τις σαράντα ημέρες (quaranta giorni) της 
υποχρεωτικής περιόδου απομόνωσης για τα πληρώ-
ματα των πλοίων που ελλιμενίζονταν στη Βενετία. Το 
μέτρο τηρήθηκε σχεδόν απαρέγκλιτα κατά τον 14ο 
και τον 15ο αιώνα, ενώ ένα ανάλογο μέτρο ίσχυσε το 
1347 και στη Δημοκρατία της Ραγούσας, στις δαλμα-
τικές ακτές, για τριάντα όμως ημέρες – απ’ όπου και 
το όνομα trentino.
 
Τον 16ο αιώνα και με την Αναγέννηση το δημόσιο 
θέαμα που βγαίνει πια από τις εκκλησίες και κατε-
βαίνει τις αυτοσχέδιες εξέδρες στους δρόμους για να 
αποκτήσει τη δική του στέγη. Στο Λονδίνο χτίζεται το 
περίφημο Shakespeare’s Globe, ένα ανοικτό θέατρο 
όπου ανεβαίνουν παραστάσεις του μεγάλου δραμα-
τουργού. Η Γηραιά Ήπειρος ωστόσο δεν έχει ακόμη 
ξεμπερδέψει με την πανώλη. Ένα νέο ξέσπασμα στις 
αρχές του 17ου αιώνα σημαίνει συναγερμό στην καρ-
διά της βρετανικής αυτοκρατορίας. Η απόφαση που 
λαμβάνεται από τις αρχές είναι να σταματήσουν τα 
δημόσια θεάματα σε περίπτωση που ο αριθμός των 
θυμάτων ξεπεράσει τα τριάντα την εβδομάδα. Όπως 
γράφει ο Ουίλιαμ Μπέικερ στο βιβλίο του «Ουίλιαμ 
Σέξπιρ», σε μια περίοδο από το 1603 έως το 1613, τα 
θέατρα έκλεισαν συνολικά 78 μήνες.
 
Περίπου σαράντα χρόνια αργότερα, ένα μικρό χωριό 
της αγγλικής υπαίθρου θα γινόταν το σύμβολο της 
μάχης κατά των πανδημιών με το πρώτο όπλο που 
επιστρατεύει η ανθρωπότητα από την εποχή του Με-
σαίωνα έως σήμερα και δεν είναι άλλο από την καρα-
ντίνα. Η πανώλη έφτασε στο χωριό από έναν ράφτη, 
ο οποίος επέστρεψε από το Λονδίνο με ρούχα γεμάτα 
ψύλλους. Για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού 

κι έπειτα από τις υποδείξεις του τοπικού πάστορα, οι 
κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν να θέσουν εαυτούς 
σε απομόνωση. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, 
έπαιρναν τρόφιμα που τους άφηναν στην είσοδο του 
χωριού και τα οποία πλήρωναν με νομίσματα που 
προηγουμένως είχαν απολυμάνει με ξύδι. Η καραντί-
να δεν θα έληγε παρά έναν χρόνο αργότερα και αφού 
η πανώλη είχε εξοντώσει τα δυο τρίτα των κατοίκων.
 
Η αμερικανική Σαμόα, πάλι, θα γινόταν την εποχή της 
ισπανικής γρίπης το πιο λαμπρό παράδειγμα ταχύ-
τητας στη λήψη μέτρων. Χάρις στην καραντίνα που 
επέβαλε έγκαιρα ο κυβερνήτης Τζον Μάρτιν Πόγιερ, 
το μικρό σύμπλεγμα του νότιου Ειρηνικού Ωκεανού 
έγινε ένα από τα ελάχιστα μέρη στον κόσμο που δεν 
καταγράφηκε ούτε ένα κρούσμα, ενώ την ίδια ώρα 
η γρίπη θέριζε στη γειτονική Δυτική Σαμόα - εκεί ο 
τοπικός κυβερνήτης Ρόμπερτ Λόγκαν όχι μόνο δεν 
πήρε κανένα μέτρο αλλά αρνήθηκε και οποιαδήποτε 
βοήθεια από τον Τζον Μάρτιν Πόγιερ.
 
Χιλιάδες μίλια βορειότερα και στο λιμάνι της Σμύρ-
νης, τα πλοία για τα οποία θεωρείτο πως μπορεί να 
είχαν ύποπτα κρούσματα, έδεναν σε ειδικές αποβά-
θρες, ενώ τα πληρώματά τους έμπαιναν σε καραντίνα 
για ένα προκαθορισμένο διάστημα. Στη Θεσσαλία και 
τα ελληνοτουρκικά σύνορα της εποχής όλοι οι ταξι-
διώτες που έμπαιναν και έβγαιναν από την Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία υποχρεώνονταν σε καραντίνα από 
εννέα έως δεκαπέντε ημέρες.
 
Η ιστορία της καραντίνας τον 20ο αιώνα, ωστόσο, 
δεν τελείωσε με το τέλος της ισπανικής γρίπης. Σε κα-
ραντίνα μπήκαν και οι αστροναύτες των αποστολών 
Aπόλλων 11, 12 και 14 μετά την επιστροφή τους στη 
Γη προκειμένου να εξασφαλιστεί πως δεν μετέφεραν 
εξωγήινους μικροοργανισμούς που μπορεί να απο-
δεικνύονταν μοιραίοι για την ανθρωπότητα.

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ: ΕΝΑ «ΟΠΛΟ» ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
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Το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επενδυτών της 
αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα 
υπεράκτια αιολικά πάρκα αναθερμαίνουν οι προθέσεις 
της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθ-
μιση που θα επιλύει τις εκκρεμότητες και θα ανοίγει 
τον δρόμο για την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ του Χάρη Φλουδόπουλου στο 
capital. gr. Άλλωστε, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το 
Κλίμα, θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις σε έργα 
ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας. Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, 
καθώς είναι απομακρυσμένα από τις ακτές και άρα δεν 
αντιμετωπίζουν αντιδράσεις για ενδεχόμενη οπτική 
όχληση, αποτελούν μια στέρεη λύση για την υλοποί-
ηση έργων μεγάλης κλίμακας που θα μπορούν να 
καλύψουν σε μεγάλο βαθμό μελλοντικές ανάγκες του 
ηλεκτρικού συστήματος με καθαρή πράσινη ενέργεια 
ενισχύοντας την ασφάλεια τροφοδοσίας. Μάλιστα, κα-
θώς η τεχνολογία προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, η 
λύση των πλωτών ανεμογεννητριών, που εκτιμάται ότι 
θα ωριμάσει σύντομα, μπορεί να δώσει απάντηση στο 
θέμα του μεγάλου βάθους των ελληνικών θαλασσών.  
Ρύθμιση
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση φιλοδοξεί να δώσει 
νέα ώθηση στην αγορά των offshore αιολικών και να 
δημιουργήσει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο που απο-
τελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδυτών και 
την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων. Σύμφω-
να με τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί από το αρμόδιο 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προωθείται 
ρύθμιση για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, η οποία θα 
αντιμετωπίζει θέματα που σχετίζονται με την αδειοδό-
τηση και χωροθέτηση, τη διασύνδεση με την ηπειρω-
τική χώρα και το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά 
και τον τρόπο αποζημίωσης των επενδύσεων. Συγκε-
κριμένα, για τη χωροθέτηση, η ρύθμιση θα στοχεύει 
στη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την εκμετάλ-
λευση του πλουσιότερου δυναμικού και παράλληλα 
στον εκμηδενισμό των όποιων αρνητικών επιπτώσεων 
για το περιβάλλον. Παράλληλα μελετώνται διάφορα 
σενάρια για τη διασύνδεση των πάρκων με στόχο να 

επιλεγεί το πλέον κατάλληλο για τις ελληνικές ιδιαιτε-
ρότητες. Τέλος, για την αποζημίωση των πάρκων θα 
υπάρξει στήριξη χωρίς να παραγνωρίζεται η επίπτωση 
που μπορεί να υπάρξει στο κόστος ενέργειας. Στόχος 
είναι να σχεδιαστεί μακροπρόθεσμα η διείσδυση της 
τεχνολογίας αυτής με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
βάσει των βέλτιστων πρακτικών που έχουν υιοθετηθεί 
στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι πρόσφατη προμελέτη 
για λογαριασμό της Ε.Ε. εκτίμησε ότι το 2030 το κό-
στος της ηλεκτρικής ενέργειας από πλωτά αιολικά στην 
Ελλάδα θα είναι 76 ευρώ/MWh και θα υποχωρήσει στα 
46 ευρώ/MWh το 2050. 
Ενδιαφερόμενοι 
Στη χώρα μας το δυναμικό για εγκατάσταση υπερά-
κτιων αιολικών πάρκων είναι σχετικά περιορισμένο 
καθώς σε αντίθεση με τη Βόρεια Θάλασσα είναι πε-
ριορισμένες οι περιοχές με μικρό βάθος και μεγάλη 
απόσταση από τις ακτές. Ωστόσο η τεχνολογία των 
πλωτών ανεμογεννητριών, που έχει προχωρήσει αρ-
κετά τα τελευταία χρόνια και σύντομα εκτιμάται ότι 
θα αποτελέσει μια ώριμη και ανταγωνιστική επιλογή, 
πιθανόν να αποτελεί την πιο πρόσφορη λύση για τις ελ-
ληνικές θάλασσες. Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον 
για τα offshore αιολικά στη χώρα μας είναι δεδομένο 
και προέρχεται τόσο από ελληνικές εταιρείες όσο και 
από διεθνείς παίκτες. Στο παρελθόν αιτήσεις είχαν κα-
ταθέσει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας γνωστές ελλη-
νικές εταιρείες όπως η ΤΕΡΝΑ για offshore πάρκο στα 
ανοιχτά της Νέας Μάκρης, ισχύος 450 MW. Οι άλλες 
δύο εκδηλώσεις ενδιαφέροντος είχαν εκδηλωθεί για το 
Θρακικό πέλαγος από την ΤΕΡΝΑ πάρκο 585 MW και 
από τον όμιλο Κοπελούζου  για πάρκο 216 MW. Στο 
Βόρειο Αιγαίο, στη Λήμνο, είχε επίσης εκδηλώσει εν-
διαφέρον για ανάπτυξη υπεράκτιου αιολικού πάρκου 
η RF Energy. 
Έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς παίκτες
Πιο πρόσφατα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από διεθνείς 
εταιρείες, οι οποίες έχουν προτείνει στην ελληνική κυ-
βέρνηση να αναπτύξουν επενδύσεις υπεράκτιων αιολι-
κών πάρκων. Η πρώτη κρούση έγινε από τη νορβηγική 
εταιρεία Equinor, τη μετεξέλιξη του γνωστού πετρελα-

ϊκού κολοσσού Statoil που πλέον εστιάζει δυναμικά 
στην αγορά της πράσινης ενέργειας και αποτελεί τη 
μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών 
στον κόσμο. Συγκεκριμένα, η εταιρεία πρότεινε την 
ανάπτυξη υπεράκτιου αιολικού πάρκου στην περιοχή 
των Κυκλάδων μεταξύ Τήνου, Σύρου και Μυκόνου, με 
χρήση της τεχνολογίας των πλωτών ανεμογεννητριών 
λόγω του μεγάλου βάθους της θάλασσας. Σημειώνε-
ται ότι η τεχνολογία των πλωτών ανεμογεννητριών 
βρίσκεται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο και μόλις τον 
Οκτώβριο του 2017 εγκαταστάθηκε το πρώτο πλωτό 
αιολικό πάρκο στη Βόρεια Θάλασσα στα ανοιχτά της 
Σκωτίας από την Equinor. 
Μια ακόμη εταιρεία από τη Βόρειο Ευρώπη, η δανέζικη 
Copenhagen Offshore Partners, που είναι από τις με-
γαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών 
πάρκων, επίσης είχε κάνει κρούση στην ελληνική κυ-
βέρνηση την περασμένη άνοιξη. Η εταιρεία ενδιαφέρ-
θηκε να πληροφορηθεί για το καθεστώς που ισχύει στη 
χώρα μας γύρω από τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, το 
ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, τις δυνατότητες 
χρηματοδοτήσεων, καθώς και τα έργα που βρίσκονται 
σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης ή έχουν αιτηθεί αδειοδό-
τησης. 
Σημειώνεται ότι η COP έχει υλοποιήσει επενδύσεις 
ύψους 8 δισ. ευρώ παγκοσμίως και έχει μεγάλη εμπει-
ρία από την κατασκευή περισσότερων από 15 μεγάλης 
κλίμακας υπεράκτιων αιολικών έργων στην Ευρώπη. 
Η εταιρεία έχει έδρα την Κοπεγχάγη της Δανίας, δια-
τηρεί ωστόσο γραφεία στην Ταϊβάν, τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και 
την Κορέα.  
Τέλος, δύο ακόμη εταιρείες έχουν παραστεί σε συνέ-
δρια με θέμα τις προοπτικές των υπεράκτιων αιολικών 
πάρκων και συγκαταλέγονται στους πιθανούς επεν-
δυτές για την ελληνική αγορά. Είναι η πορτογαλική 
Principle Power και η γερμανική Innogy, θυγατρική 
της EON. Η πορτογαλική εταιρεία έχει εγκαταστήσει 5 
πάρκα και αναπτύσσει ακόμη 8, ενώ η γερμανική εται-
ρεία έχει αναπτύξει συνολικά 28 GW αιολικών πάρκων. 

ΑΙΟΛΙΚΑ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΞΑΝΑΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ «oFFShoRe»
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Μπαράζ έργων ανακαίνισης σε εμβληματικά κτίρια 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που επί πολλά χρό-
νια παρέμεναν σφραγισμένα είχε σημειωθεί, προτού 
η πανδημική κρίση εκδηλωθεί στη χώρα, σύμφωνα 
με ρεπορτάζ του Δημήτρη Δεβελέγκου στο capital.
gr. Τα συγκεκριμένα projects παρέμεναν, επί μακρόν, 
στον «πάγο» επειδή είτε οι αρχικοί ιδιοκτήτες των 
ακινήτων, ως επί το πλείστον εταιρείες, χρεοκόπη-
σαν είτε διότι το εγχείρημα της αξιοποίησής τους είχε 
παγιδευτεί σε έναν δικαστικό λαβύρινθο εξαιτίας αρ-
νητικών αποφάσεων ανώτατων δικαστηρίων. Η άν-
θηση του real estate πριν από την έλευση του κορω-
νοϊού είχε οδηγήσει στο restart σημαντικών έργων 
ανάπτυξης ακινήτων, των οποίων, πλέον, ο ρυθμός 
υλοποίησης έχει επιβραδυνθεί λόγω της πανδημίας. 
Ποιες είναι οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτού 
του είδους των έργων; 
Το κτίριο της Δάκων
Το νέο κατάστημα του γαλλικού ομίλου ιδιοκατα-
σκευών Leroy Merlin ξεκίνησε να λειτουργεί το 2018 
σε τρεις ορόφους, συνολικού εμβαδού 5.300 τ.μ., στο 
κτίριο της εταιρείας Δάκων στη Λεωφόρο Βασιλίσσης 
Σοφίας 112 στην Αθήνα. Για την ανακαίνιση και ανα-
διαρρύθμιση του ακινήτου, η πολυεθνική επένδυσε 
περίπου 5 εκατ. ευρώ, καθώς το κτίριο από το 2005 
παρέμενε κενό. Λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
το ακίνητο προοριζόταν να αποτελέσει κτήριο πολ-
λαπλών χρήσεων, πέντε επιπέδων με σύμπλεγμα 
10 κινηματογραφικών αιθουσών με την επωνυμία 
Athens City Center. Ωστόσο, το 2001 η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Αιθουσαρχών Κινηματογραφιστών, 
όπως και ο πολιτιστικός  περιβαλλοντικός σύλλογος 
κέντρου Αμπελοκήπων προσέφυγαν στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας, ζητώντας την αναστολή των οικο-
δομικών εργασιών.  
Το διοικητικό Εφετείο απέρριψε τις αιτήσεις για ακύ-
ρωση της οικοδομικής άδειας, αλλά το Ε’ Τμήμα του 
ΣτΕ κατέληξε σε διαφορετική απόφαση. Επικαλούμενο 
Διάταγμα του 1975 απεφάνθη ότι στο συγκεκριμένο 
τμήμα της Βασιλίσσης Σοφίας επιτρέπεται η ανέγερση 
κινηματογράφων και όχι πολυκινηματογράφων. «Ο 
πολυκινηματογράφος διαφέρει ουσιωδώς από τον 

τύπο του απλού κινηματογράφου και από άποψη 
πολεοδομικής λειτουργίας και συνεπειών στη φυσι-
ογνωμία της περιοχής» σημείωνε στην απόφασή του. 
Έτσι, το κτίριο παρέμενε, κατά τα τελευταία χρόνια, 
κατασκευαστικά ημιτελές, ενώ η Δάκων προχώρη-
σε το 2012 στη μετασκευή του σε κτίριο γραφείων, 
γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για τη μακροχρόνια 
μίσθωσή του στη Leroy Merlin. 
Στοά Μοδιάνο
Έστω και με σημαντική καθυστέρηση, αυτές τις ημέ-
ρες σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακαίνισης 
στην εμπορική στοά Μοδιάνο. Πρόκειται για τη μεγα-
λύτερη διασωζόμενη αγορά τροφίμων του ιστορικού 
κέντρου της Θεσσαλονίκης και ένα από τα ορόσημα 
της πόλης, ενώ είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστο-
ρία της Εβραϊκής Κοινότητας. Σε αυτήν υπάρχουν 
σήμερα 124 διαμορφωμένα καταστήματα, ενώ στό-
χος είναι να μετατραπεί σε υπερσύγχρονη -αλλά πα-
ραδοσιακή- σκεπαστή αγορά τροφίμων και τουριστι-
κή ατραξιόν για τη Θεσσαλονίκη.  Στο πλαίσιο αυτό 
εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν επενδύσεις της τάξης 
των 4,5-5 εκατ. ευρώ. 
Τον Ιούλιο του 2017 το 43,63% εξ αδιαιρέτου κυ-
ριότητας επί του ακινήτου περιήλθε, προς 1,9 εκατ. 
ευρώ, από το ΤΑΙΠΕΔ στην «One Outlet Α.Ε.», στην 
οποία μετέχουν ο όμιλος εταιρειών Φάις με 65% και 
η Notos Com με 35%. Το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει εξ 
αδιαιρέτου σε περίπου 60 ιδιοκτήτες. 
Αρσάκειο Μέγαρο
Ένα ακόμη από τα έργα που σχεδιάζονται περιλαμ-
βάνει την ανακαίνιση και επαναλειτουργία της Στοάς 
Αρσακείου και της Στοάς του Βιβλίου, ύστερα από 
τον διαγωνισμό για την ενιαία παραχώρηση των δύο 
ακινήτων της «Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας – Αρσά-
κεια-Τοσίτσεια Σχολεία». Η έκρηξη των τουριστικών 
αφίξεων στην Αθήνα, που είχε καταγραφεί πριν από 
την έλευση της πανδημίας, έχει προσελκύσει μεγά-
λο αριθμό επενδυτών στο κέντρο, με τις δύο Στοές 
να βρίσκονται κοντά στα ξενοδοχεία της Ομόνοιας 
και του Συντάγματος. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν βρι-
σκόταν σε εξέλιξη ο διαγωνισμός κατατέθηκαν τρεις 
προσφορές από τις οποίες η μία προέρχεται από την 

εταιρεία Bluehouse, την ιδιοκτήτρια του κτιρίου του 
εκπτωτικού χωριού McArthurGlen στα Σπάτα.  
Το Αρσάκειο Μέγαρο κατασκευάστηκε τμηματικά 
από το 1846 έως το 1925 σε σχέδια των αρχιτεκτό-
νων Μαρούδη, Τσίλλερ και Κριεζή. Το μέγαρο αυτό 
στέγαζε τα Αρσάκεια και Τοσίτσεια Σχολεία μέχρι τις 
αρχές της δεκαετίας του 1930, οπότε μεταφέρθηκαν 
στο Ψυχικό. Κατά τα επόμενα χρόνια στέγασε το Ει-
ρηνοδικείο, την Εισαγγελία και το Εφετείο Αθηνών. 
Τα δικαστήρια αποχώρησαν τέλη 1970, ενώ το 1984 
μισθώθηκαν χώροι του Καυταντζόγλειου Μεγάρου 
στο Ελληνικό Δημόσιο για τη στέγαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός 
μικρού εμπορικού κέντρου. 
Νέο εμπορικό
Σε εξέλιξη βρίσκονται τους τελευταίους μήνες οι 
κατασκευαστικές εργασίες για την ανέγερση ενός 
εμπορικού πάρκου στο οικόπεδο 15 στρεμμάτων στη 
συμβολή των Λεωφόρων Αθηνών-Πειραιώς και Κη-
φισού στο ύψος του Νέου Φαλήρου, όπου βρισκόταν, 
έως το 1997, η έδρα της Βιομηχανίας Συσκευασιών 
Α.Ε. (ΒΙΣ). Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr η ολ-
λανδικών συμφερόντων Ten Brinke έχει αγοράσει το 
οικόπεδο από την ισραηλινή Plaza Centers, που δρο-
μολογούσε για περίπου 15 χρόνια, την κατασκευή σε 
αυτό εμπορικού κέντρου. 
Το κτιριακό έργο της Ten Brinke περιλαμβάνει την 
υλοποίηση εμπορικού πάρκου, με συνολική επι-
φάνεια περίπου 15 χιλ. τετραγωνικών μέτρων, δύο 
ορόφους, ένα υπόγειο, καταστήματα επιφάνειας 
6.700 τ.μ. και 5.900 τ.μ. στο ισόγειο και τον πρώτο 
όροφο αντίστοιχα και 400 θέσεις στάθμευσης. Εκτι-
μάται ότι στο εμπορικό πάρκο ένας από τους βασι-
κούς χρήστες (anchor) θα είναι κατάστημα αλυσίδας 
σουπερμάρκετ, με την Ten Brinke να έχει αναπτύξει, 
στο παρελθόν, καταστήματα για λογαριασμό της ΑΒ 
Βασιλόπουλος. Η συγκεκριμένη ανάπτυξη συμβάλλει 
περαιτέρω στην ενίσχυση των εμπορικών χρήσεων 
της περιοχής, όπου λειτουργεί σημαντικός αριθμός 
αλυσίδων λιανικής, όπως οι Leroy Merlin, Jysk, 
Jumbo, Lidl, Factory Outlet, Nike Factory Outlet κ.ά. 

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΖΩΗ



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

18

Σε μια ταραγμένη περίοδο που σημαδεύτηκε από την 
πανδημία του κορωνοϊού, η εμπιστοσύνη στην ΕΕ πα-
ραμένει σταθερή και οι Ευρωπαίοι εμπιστεύονται την 
ΕΕ να λάβει τις σωστές αποφάσεις για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας στο μέλλον. Στη νέα έρευνα του 
Τακτικού Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε χθες, οι 
Ευρωπαίοι πολίτες προσδιορίζουν την οικονομική κα-
τάσταση, την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
των κρατών μελών και τη μετανάστευση ως τις τρεις 
κυριότερες πηγές ανησυχίας σε επίπεδο ΕΕ. Η οικονο-
μική κατάσταση αποτελεί επίσης την κυριότερη πηγή 
ανησυχίας σε εθνικό επίπεδο, ακολουθούμενη από την 
υγεία και την ανεργία.
Στο νέο Ευρωβαρόμετρο, που διεξήχθη τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο, η ανησυχία για την οικονομική κατά-
σταση αντανακλάται στην αντίληψη της τρέχουσας 
κατάστασης της οικονομίας. Το 64 % των Ευρωπαίων 
πιστεύει ότι η κατάσταση είναι «κακή» και το 42 % των 
Ευρωπαίων πιστεύει ότι η οικονομία της χώρας τους 
θα ανακάμψει από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδη-
μίας του κορωνοϊού «το 2023 ή αργότερα».
Οι Ευρωπαίοι είναι διχασμένοι (45 % «ικανοποιημέ-
νοι» έναντι 44 % «μη ικανοποιημένοι») όσον αφορά τα 
μέτρα που έλαβε η ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Ωστόσο, το 62 % δηλώνει ότι εμπιστεύεται την ΕΕ 
να λάβει τις σωστές αποφάσεις στο μέλλον, ενώ το 60 
% παραμένει αισιόδοξο για το μέλλον της ΕΕ.
Εμπιστοσύνη και εικόνα της ΕΕ
Η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε 
σταθερή από το φθινόπωρο του 2019 στο 43 %, παρά 
τις διαφορές αντιλήψεων μεταξύ των πολιτών κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. Η εμπιστοσύνη στις εθνικές 
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια αυξήθηκε (40 %, +6 
εκατοστιαίες μονάδες και 36 %, +2 εκατοστιαίες μονά-
δες αντίστοιχα).
Σε 15 κράτη μέλη η πλειονότητα όσων απάντησαν δη-
λώνει ότι εμπιστεύεται την ΕΕ, με τα υψηλότερα επίπε-
δα να παρατηρούνται στην Ιρλανδία (73 %), τη Δανία 
(63 %) και τη Λιθουανία (59 %). Τα χαμηλότερα επίπε-
δα εμπιστοσύνης στην ΕΕ παρατηρούνται στην Ιταλία 
(28 %), τη Γαλλία (30 %) και την Ελλάδα (32 %).
Το ποσοστό αυτών που απάντησαν και έχουν θετική 
εικόνα για την ΕΕ είναι το ίδιο με το ποσοστό εκείνων 
που έχουν ουδέτερη εικόνα (40 %). Το 19 % αυτών 
που απάντησαν έχει αρνητική εικόνα για την ΕΕ (-1 
εκατοστιαία μονάδα).

Σε 13 κράτη μέλη η πλειονότητα όσων απάντησαν έχει 
θετική εικόνα για την ΕΕ, με τα υψηλότερα επίπεδα να 
παρατηρούνται στην Ιρλανδία (71 %), την Πολωνία 
και την Πορτογαλία (55 % και στις δύο περιπτώσεις). 
Σε 13 άλλα κράτη μέλη επικρατεί, στις απαντήσεις, μια 
ουδέτερη εικόνα για την ΕΕ, με τα υψηλότερα ποσοστά 
να παρατηρούνται στη Μάλτα (56 %), την Ισπανία, τη 
Λετονία και τη Σλοβενία (48 % σε όλες τις περιπτώ-
σεις).
Ερωτηθέντες για τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσι-
νης Συμφωνίας, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να προσ-
διορίζουν την «ανάπτυξη ανανεώσιμης ενέργειας» 
και τον «αγώνα κατά των πλαστικών αποβλήτων και 
τη μείωση των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης» 
ως τις κορυφαίες προτεραιότητες. Πάνω από το ένα 
τρίτο πιστεύει ότι κορυφαία προτεραιότητα θα πρέ-
πει να είναι η στήριξη των γεωργών της ΕΕ (38 %) ή 
η προώθηση της κυκλικής οικονομίας (36 %). Λίγο 
περισσότεροι από τρεις στους δέκα (31 %) πιστεύουν 
ότι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα πρέπει να 
αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα.
Η στήριξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
και του ευρώ παραμένει υψηλή προτεραιότητα, με το 
75 % όσων απάντησαν από την ευρωζώνη να τάσσε-
ται υπέρ του ενιαίου νομίσματος της ΕΕ. Συνολικά στην 
ΕΕ των 27 η στήριξη για το ευρώ αυξήθηκε σε 67 % 
(+5).
Η πανδημία του κορωνοϊού και η κοινή γνώμη 
στην ΕΕ
Οι Ευρωπαίοι είναι διχασμένοι όσον αφορά τα μέτρα 
που έλαβαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (45 % «ικανο-
ποιημένοι» έναντι 44 % «μη ικανοποιημένων»). Ωστό-
σο, η πλειονότητα αυτών που απάντησαν σε 19 κράτη 
μέλη είναι ικανοποιημένη με τα μέτρα που έλαβαν τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα υψηλότε-
ρα θετικά ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (71 
%)· την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Πολωνία (60 
% σε όλες τις περιπτώσεις). Σε επτά χώρες, η πλειονό-
τητα αυτών που απάντησαν είναι «μη ικανοποιημένη», 
ιδίως στο Λουξεμβούργο (63 %), την Ιταλία (58 %), 
την Ελλάδα και την Τσεχία (55 % και στις δύο) και την 
Ισπανία (52 %). Στην Αυστρία, οι ικανοποιημένοι και οι 
μη ικανοποιημένοι σημείωσαν το ίδιο ποσοστό (47 % 
και στις δύο περιπτώσεις).

Ωστόσο, περισσότεροι από έξι στους δέκα Ευρωπαίους 
εμπιστεύονται την ΕΕ να λάβει τις σωστές αποφάσεις 
στο μέλλον (62 %). Οι συχνότερα αναφερόμενες προ-
τεραιότητες για τον τρόπο αντίδρασης της ΕΕ στην 
πανδημία του κορωνοϊού είναι οι εξής: χάραξη στρα-
τηγικής για την αντιμετώπιση παρόμοιας κρίσης στο 
μέλλον και ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων για την 
εξεύρεση θεραπείας ή εμβολίου (37 % για κάθε ένα 
από αυτά). Το 30 % πιστεύει ότι θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
για την υγεία.
Οι προσωπικές εμπειρίες των Ευρωπαίων από τα μέ-
τρα εγκλεισμού ήταν πολύ διαφορετικές. Συνολικά, 
σχεδόν τρεις στους δέκα Ευρωπαίους δηλώνουν ότι 
ήταν αρκετά εύκολο να αντεπεξέλθουν (31 %), ενώ 
το ένα τέταρτο δηλώνει ότι ήταν αρκετά δύσκολο (25 
%). Τέλος, το 30 % δηλώνει ότι ήταν «και εύκολο και 
δύσκολο να αντεπεξέλθει».
Ιθαγένεια της ΕΕ και ευρωπαϊκή δημοκρατία
Η πλειονότητα των πολιτών σε 26 κράτη μέλη της ΕΕ 
(εκτός της Ιταλίας) και το 70 % σε ολόκληρη την ΕΕ 
αισθάνονται πολίτες της ΕΕ. Σε εθνικό επίπεδο, τα υψη-
λότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Ιρλανδία και το 
Λουξεμβούργο (89 % και στις δύο περιπτώσεις), την 
Πολωνία (83 %), τη Σλοβακία και τη Γερμανία (82 % 
και στις δύο περιπτώσεις), τη Λιθουανία (81 %), την 
Ουγγαρία, την Πορτογαλία και τη Δανία (80 % σε 
όλες).
Η πλειονότητα των Ευρωπαίων (53 %) δηλώνουν 
ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί 
η δημοκρατία στην ΕΕ. Το ποσοστό αυτών που απά-
ντησαν και δηλώνουν «μη ικανοποιημένοι» αυξήθηκε 
κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 
2019 σε 43 %.
Αισιοδοξία για το μέλλον της ΕΕ
Τέλος, σε αυτή την ταραγμένη περίοδο το 60 % των 
Ευρωπαίων δηλώνει αισιόδοξο για το μέλλον της ΕΕ. 
Τα υψηλότερα ποσοστά αισιοδοξίας σημειώνονται 
στην Ιρλανδία (81 %), τη Λιθουανία και την Πολωνία 
(75 % και στις δύο περιπτώσεις) και την Κροατία (74 
%). Τα χαμηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας σημειώνονται 
στην Ελλάδα (44 %) και την Ιταλία (49 %), όπου η 
απαισιοδοξία υπερτερεί της αισιοδοξίας, και στη Γαλ-
λία, όπου οι απόψεις είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες 
(49 % έναντι 49 %).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ): 
Η οικονομική κατάσταση αποτελεί την κυριότερη πηγή ανησυχίας των πολιτών της ΕΕ υπό το πρίσμα της πανδημίας του 
κορωνοϊού
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Οι τομείς που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για 
χρηματοδότηση. Η σημασία της εξωστρέφειας και της καινοτο-
μίας. Η ισχυρή ρευστότητα του συστήματος, τα προγράμματα 
στήριξης και ο φόβος για νέα γενιά κόκκινων δανείων.
Λίγους μήνες μετά το lockdown η χρηματοδότηση της οικο-
νομίας βρίσκεται στο προσκήνιο, όχι μόνο για τους «άμεσα 
πληγέντες», αλλά για σειρά υγιών επιχειρήσεων. Ο τραπεζικός 
τομέας, έχοντας πλέον ισχυρή ρευστότητα, ετοιμάζεται για την 
επόμενη μέρα, χρηματοδοτώντας, όμως, όσο το δυνατόν με πε-
ρισσότερη ασφάλεια, επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα 
κριτήρια, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Λίλυς Σπυροπούλου στο 
euro2day.
Μία πρώτη παράμετρος που εξετάζεται είναι ποιες επιχειρήσεις 
μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι τράπεζες είναι ανοιχτές στη χρηματοδότηση επενδύσε-
ων σε τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, οι υποδομές και οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μία δεύτερη παράμετρος αφορά 
τις επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της νέας 
εποχής, με έμφαση στην εξωστρέφεια, τη καινοτομία και τη δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Οι τράπεζες έχουν εμπλακεί ενεργά στα μέτρα στήριξης που 
ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο. Παράλληλα, προετοιμά-
ζονται για να δράσουν και στο πλαίσιο των έργων που θα δρο-
μολογηθούν από τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στο πλαίσιο 
του Ταμείο Ανάκαμψης των 32 δισ. ευρώ, αλλά και των ήδη 
διαθέσιμων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών 
εργαλείων.
Στο μεταξύ, όπως χαρακτηριστικά εξηγεί ανώτατος τραπεζικός 
παράγοντας στο Euro2day.gr, «η υιοθέτηση διεθνώς μέτρων 
χαλάρωσης απαιτήσεων και δεικτών δίνει ιδιαίτερα ωφέλιμο 
χρόνο στις ελληνικές τράπεζες, για περαιτέρω βελτίωση των 
ισολογισμών τους έτσι ώστε με καθαρούς ισολογισμούς, ισχυρή 
ενδογενή δυνατότητα παραγωγής κερδοφορίας και απόλυτη 
ψηφιακή προσαρμογή στην νέα εποχή, να μπορέσουν να απο-
τελέσουν επενδυτικό στόχο τα επόμενα έτη, αλλά και να στηρί-
ξουν αποτελεσματικά την οικονομία».
«Αλλωστε», όπως προσθέτει, «η βιώσιμη ανάπτυξη και οι υπεύ-
θυνες επενδύσεις θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην αντιμετώπι-

ση τριών ταυτόχρονων προκλήσεων: πανδημία – οικονομική 
κρίση – κλιματική αλλαγή. Υπό αυτό το πρίσμα, η στιγμή αυτή 
αποτελεί ευκαιρία για την πραγματοποίηση ουσιαστικών βιώ-
σιμων επενδύσεων που θα στοχεύουν σε μια οικονομία που 
πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για το μέλλον και 
αξιοποιεί όλες τις παγκόσμιες τάσεις».
Οι προκλήσεις που έφερε στις τράπεζες η πανδημία
Η Ελλάδα, βγαίνοντας από μια δεκαετή κρίση χρέους και μνη-
μονίων, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πανδημία που πυροδότησε 
μια οικονομική κρίση με πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά και 
απρόβλεπτες επιπτώσεις.
Όπως σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς: «σε αντίθεση με την 
προηγούμενη κρίση που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το ελληνι-
κό χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη δυνατότητά του να χρη-
ματοδοτήσει την ελληνική οικονομία, η κρίση που προκλήθηκε 
από την πανδημία του κορωνοϊού βρήκε τις ελληνικές τράπεζες 
ικανές να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις, να υποστηρίξουν 
τους πελάτες τους και να αποτελέσουν το βασικό πυλώνα στη 
συνολική προσπάθεια της χώρας να ξεπεράσει όσο το δυνατό 
γρηγορότερα και λιγότερα επώδυνα το πρώτο κύμα των επι-
πτώσεων της πανδημίας».
Είναι προφανές ότι, όπως όλες οι επιχειρήσεις, έτσι και οι τρά-
πεζες είχαν να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες προκλήσεις που 
δημιούργησαν τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν από την 
πανδημία και το lockdown, με τις σημαντικότερες να είναι αφε-
νός η διασφάλιση της υγείας του προσωπικού (κάτι που σχεδόν 
καθιέρωσε την τηλε-εργασία) και αφετέρου, η υποστήριξη των 
πελατών τους, με την υιοθέτηση της τεχνολογίας.
Τραπεζικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες κινητοποιή-
θηκαν για την στήριξη των επιχειρήσεων με σειρά ενεργειών 
(πιστοδοτήσεις, μέτρα ενίσχυσης ρευστότητας, αναστολές 
δόσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες). Μένει τώρα να ξεδιπλώ-
σουν τα δικά τους σχέδια για τη χρηματοδότηση των υγιών επι-
χειρήσεων και κλάδων που προαναφέρθηκαν, με προσοχή και 
σύνεση για να μην δημιουργηθούν νέα κόκκινα δάνεια, αλλά 
και με αμεσότητα, γιατί ο χρόνος, όπως θυμίζουν οι πελάτες 
επιχειρηματίες, είναι... χρήμα!
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P επιβεβαίω-

σε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BB-
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P επιβεβαίωσε το αξιό-
χρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒ- και τη σταθερή προοπτική 
του, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Σε ανακοίνωσή του ο οίκος εκτιμά ότι 
η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά περίπου 9% φέτος 
λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνο-
ϊού για να ανακάμψει το 2021. Ο S&P πιστεύει ότι η κυβέρνηση 
έχει σημαντικά δημοσιονομικά «μαξιλάρια» που στηρίζουν την 
πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, τα οποία ενισχύθηκαν 
πρόσφατα από τη συμφωνία του Ιουλίου 2020 για το ευρω-
παϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. «Η σταθερή προοπτική αντανακλά 
την άποψή μας ότι τα σημαντικά μαξιλάρια δημοσιονομικής 
πολιτικής της Ελλάδας αντισταθμίζουν τους κινδύνους για την 
πιστοληπτική ικανότητά της που προέρχονται από τις δυσμενείς 
οικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες της πανδημίας», προ-
σθέτει ο οίκος. 
 Ο S&P εκτιμά ότι ένα εμβόλιο ή μία αποτελεσματική θεραπεία 
για τον κορωνοϊό θα είναι ευρέως διαθέσιμα έως τα μέσα του 
2021, προσθέτοντας την πρόβλεψή του ότι η ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας το 2021 θα συνοδευτεί από τη σταθερή 
ενίσχυση της δημοσιονομικής θέσης και τη μείωση του λόγου 
του χρέους προς το ΑΕΠ έως το 2022 που είναι ο ορίζοντας της 
ανάλυσής του. Ο οίκος σημειώνει ότι η χρηματοδοτική θέση της 
Ελλάδας ενισχύθηκε σημαντικά στη διάρκεια του 2020 λόγω 
της ένταξης των ελληνικών ομολόγων στο έκτακτο πρόγραμμα 
αγορών τίτλων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και της 
αποδοχής τους ως ενεχύρων από την ΕΚΤ καθώς και λόγω της 
συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, βάσει της οποίας 
η Ελλάδα αναμένεται να λάβει 32 δισεκ. ευρώ, από τα οποία τα 
19,3 δισεκ. ευρώ θα είναι επιχορηγήσεις. 
 Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα ενισχύσουν και θα επιτα-
χύνουν, κατά την άποψη του S&P την οικονομική ανάκαμψη 
και, αν χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, θα λειτουργήσουν 
ως καταλύτης για περαιτέρω διαρθρωτικές βελτιώσεις της ελ-
ληνικής οικονομίας. Το αξιόχρεο της Ελλάδας περιορίζεται από 
το πολύ υψηλό εξωτερικό και δημόσιο χρέος της καθώς και από 
τη δύσκολη νομισματική μετάδοση, δεδομένων των υψηλών 
μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων, σημειώνει ο οίκος.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS επιβεβαίωσε επίσης, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ, το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας 
ΒΒ (χαμηλό) και τη σταθερή προοπτική του. «Η επιβεβαίωση 
της σταθερής προοπτικής αντανακλά την άποψη του DBRS 
Morningstar ότι η Ελλάδα εισήλθε στην πανδημία του κορωνο-
ϊού μετά από χρόνια ισχυρών δημοσιονομικών επιδόσεων και 
με τη συσσώρευση σημαντικών ταμειακών διαθεσίμων», ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος, προσθέτοντας ότι αυτό δίνει 
στη χώρα κάποιο δημοσιονομικό χώρο για να αντιμετωπίσει τις 
επιπτώσεις της κρίσης. Ο οίκος αναφέρει επίσης ότι οι ελληνικές 
Αρχές εφάρμοσαν έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα για να περιο-
ρίσουν τον αντίκτυπο του οικονομικού σοκ, «αποτρέποντας έως 

τώρα το κλείσιμο επιχειρήσεων και μεγάλες απώλειες θέσεων 
εργασίας». Ωστόσο, σημειώνει, η έξαρση της COVID-19 είχε βα-
ριά επίπτωση στην ελληνική οικονομία, οδηγώντας σε μείωση 
του ΑΕΠ κατά 15,2% σε ετήσια βάση στο δεύτερο τρίμηνο του 
2020, μετά από μία ηπιότερη συρρίκνωση 0,5% στο πρώτο 
τρίμηνο. 
Η επιβεβαίωση των αξιολογήσεων υποστηρίζεται από τη συμ-
μετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. «Η αυτοδύναμη κυβέρ-
νηση έχει ισχυρή δέσμευση και δυναμική στην υλοποίηση της 
μεταρρυθμιστικής της ατζέντας σε συνεργασία με τους ευρω-
παϊκούς θεσμούς», σημειώνει ο οίκος, προσθέτοντας ότι τα τε-
λευταία χρόνια η Ελλάδα διατήρησε μία συνετή δημοσιονομική 

στάση που οδήγησε στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 
επί πέντε χρόνια, στην υπεραπόδοση σε σχέση με τους στόχους 
και την πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους. Παρά το πολύ υψηλό 
δημόσιο χρέος, η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο έκτακτο 
πρόγραμμα αγορών τίτλων λόγω της πανδημίας από την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει την πρόσβασή της στις 
αγορές με ιστορικά χαμηλό κόστος χρηματοδότησης, σημειώνει 
ο DBRS, τονίζοντας επίσης ότι η Ελλάδα θα λάβει επιχορηγήσεις 
από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης που αντιστοιχούν στο 
8,9% του ΑΕΠ. 

ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Ο ΟΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ DBRS ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΟ ΑΞΙΟΧΡΕΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΒ (ΧΑΜΗΛΟ)
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Την αποστολή χιλιάδων εκκαθαριστικών σημειωμά-
των σε φορολογουμένους που ξέχασαν να δηλώσουν 
τα εισοδήματα του 2014 σχεδιάζει η φορολογική 
διοίκηση. Μάλιστα, με εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοι-
κητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής δίνει εντολή στις 
εφορίες να προσδιορίσουν τον οφειλόμενο φόρο κατ’ 
εκτίμηση και να στείλουν τον λογαριασμό στους υπό-
χρεους φορολογουμένους, που εντοπίστηκαν από τις 
διασταυρώσεις να μην έχουν δηλώσει εισοδήματα που 
απέκτησαν το 2014, καθώς στα τέλη του έτους οι σχε-
τικές υποθέσεις παραγράφονται, σύμφωνα με ρεπορ-
τάζ του Προκόπη Χατζηνικολάου στην «Καθημερινή». 
Σημειώνεται ότι τον προηγούμενο μήνα η ΑΑΔΕ εντό-
πισε περίπου 100.000 φορολογουμένους να μην έχουν 
δηλώσει με τη φορολογική δήλωση που υπέβαλαν το 
2015 εισοδήματα από αναδρομικά συντάξεων, συντά-
ξεις από το εξωτερικό, εισοδήματα από βραχυχρόνιες 
μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb. Οι φορολογούμε-
νοι αυτοί έχουν λάβει ήδη email από την ΑΑΔΕ με το 
οποίο καλούνται να υποβάλουν εκπρόθεσμες φορολο-
γικές δηλώσεις πριν η εφορία τους βεβαιώσει τον φόρο 
για τα αδήλωτα εισοδήματα. Οσοι δεν σπεύσουν στην 
εφορία θα ξεκινήσει ο υπολογισμός του φόρου κατ’ 
εκτίμηση και εν συνεχεία θα αποστείλουν τα εκκαθαρι-
στικά σημειώματα στους φορολογουμένους.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του διοικητή της ΑΑΔΕ:
1. Για το φορολογικό έτος 2014 στις περιπτώσεις που 
κάποια φυσικά πρόσωπα, παρά την υποχρέωσή τους 
να υποβάλουν φορολογική δήλωση εντός του 2015, 
δεν την υπέβαλαν, εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου 
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώ-

πων με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που έχει 
στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση προκύπτει:
α) φορολογητέα ύλη για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορι-
σμό της φορολογικής υποχρέωσης,
β) ποσό φόρου προς καταβολή και
γ) ότι το ποσό προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο 
υπερβαίνει το ποσό των 30 ευρώ. Με την ίδια πράξη 
εκτιμώμενου προσδιορισμού υπολογίζονται η ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος και ο 
φόρος πολυτελούς διαβίωσης.
2. Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εκδί-
δεται για εισόδημα που προκύπτει με βάση τα στοιχεία 
που λαμβάνονται μεταξύ άλλων από:
α) τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή 
συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριό-
τητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαι-
ώματα για το φορολογικό έτος 2014 και
β) από διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδή-
ματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτη-
σης περιουσιακών στοιχείων ή προέρχονται από ηλε-
κτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην 
ΑΑΔΕ, καθώς επίσης και στο πλαίσιο της ανταλλαγής 
πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικη-
τικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας 
και εν γένει από κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρί-
τους που λαμβάνει η φορολογική διοίκηση.
3. Στο εκκαθαριστικό που θα λάβουν οι φορολογού-
μενοι θα αναφέρεται ότι η φορολογική διοίκηση προ-
έβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη 
υποβολής δήλωσης  μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 
της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου. 
Επίσης, αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που έλαβε 
υπόψη της μέχρι την ως άνω ημερομηνία για τον κατ’ 
εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέ-
ωσης.
4. Επί του ποσού του φόρου που προσδιορίζεται με την 
πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου δεν 
υπολογίζονται πρόστιμα, υπολογίζεται όμως ο τόκος 
που αναλογεί.
5. Ο φορολογούμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά  για 
τον φόρο που καλείται να πληρώσει και συγκεκριμένα 
λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο Taxisnet τη 
σχετική ειδοποίηση.

6. Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιο-
ρισμού του φόρου, ο φορολογούμενος μπορεί να υπο-
βάλει χειρόγραφα στην εφορία για το φορολογικό έτος 
2014 δήλωση φόρου εισοδήματος συνυποβάλλοντας 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση 
αυτή, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου 
παύει να ισχύει αυτοδικαίως, εκδίδεται άμεσα νέο εκ-
καθαριστικό με βάση την υποβληθείσα δήλωση και τα 
σχετικά δικαιολογητικά.
Στα 75,2 δισ. το δηλωθέν εισόδημα του 2019
Eισόδημα χαμηλότερο από 10.000 ευρώ δήλωσε 1 
στους 2 μισθωτούς και 3 στους 4 επιτηδευματίες το 
φορολογικό έτος 2018. Την ίδια ώρα το εισόδημα που 
δηλώθηκε συνολικά ανήλθε σε 75,2 δισ. ευρώ με 6,5 
δισ. ευρώ να προκύπτει λόγω τεκμηρίων.
Σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της ΑΑΔΕ που επε-
ξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Taxheaven, 
μέσω της εφαρμογής του μέτρου των ηλεκτρονικών 
αποδείξεων επιβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι 23 εκατ. 
ευρώ σε μισθωτούς οι οποίοι δεν κατάφεραν να κα-
λύψουν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών δαπανών.
Με βάση την ανάλυση του στατιστικού δελτίου 
της ΑΑΔΕ, που έκανε η επιστημονική ομάδα του 
Taxheaven, προκύπτουν: 
• Το εισόδημα που δηλώθηκε από όλα τα φυσικά πρό-
σωπα στο φορολογικό έτος 2018 έφτασε το ποσό των 
75,2 δις ευρώ, ενώ το εισόδημα για το οποίο φορολο-
γήθηκαν όλα τα φυσικά πρόσωπα άγγιξε τα 81,6 δις 
ευρώ λόγω της προσαύξησης των τεκμηρίων. Σε σχέ-
ση με το 2017 δηλώθηκε μεγαλύτερο εισόδημα κατά 
1.6 δις ευρώ ενώ το φορολογητέο εισόδημα αυξήθηκε 
κατά 1,2 δις ευρώ. Αναλυτικά ανά πηγή προέλευσης 
το εισόδημα που δηλώθηκε το φορολογικό έτος  2018
• Ο φόρος που βεβαιώθηκε  στα φυσικά πρόσωπα 
(μισθωτούς, αγρότες, συνταξιούχους, επιχειρηματική 
δραστηριότητα) ήταν 8,4 δις ευρώ, αυξημένος κατά 
123 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017. Τα φυσικά πρό-
σωπα επιβάρυνε επίσης και φόρος λόγω μη συμπλή-
ρωσης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με το 
ποσό των 22,7 εκατ. ευρώ.
• Από το σύνολο των φορολογούμενων (δηλώσεων) 
με εισόδημα από ακίνητη περιουσία, το 90,57 % δή-
λωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ





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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Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 h ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-6-7                                                    26/10/2020

«Εργοτάξιο» νομοθετικών πρωτοβουλιών, με στόχο 
την επίτευξη του νέου στόχου για μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 
2030, θα γίνει το 2021 η Κομισιόν, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα εργασίας του επόμενου έτους που δημο-
σιοποίησε προ ημερών.
Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 
προβλέπει τη μετάβαση από τη στρατηγική στην επί-
τευξη αποτελεσμάτων και στις έξι πολιτικές προτεραιό-
τητες, με κορυφαίες αυτές για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, η οποία -περ-
νώντας από τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης του 
55% των εκπομπών για το 2030- φτάνει στον τελικό 
στόχο που είναι να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ου-
δέτερη το 2050, η Επιτροπή θα υποβάλει δέσμη νομο-
θετικών προτάσεων. Η εν λόγω δέσμη θα καλύπτει ευ-
ρύτερους τομείς πολιτικής, από τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έως την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, 
καθώς και τη χρήση γης, τη φορολογία της ενέργει-
ας, τον επιμερισμό των προσπαθειών και την εμπορία 
δικαιωμάτων εκπομπών. ‘Ένας μηχανισμός συνορια-
κής προσαρμογής άνθρακα θα συμβάλει στη μείωση 
του κινδύνου διαρροής άνθρακα και θα εξασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, ενθαρρύνοντας τους 
εταίρους της Ε.Ε. να αυξήσουν τις φιλοδοξίες τους για 
το κλίμα.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα για την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την 
κυκλική οικονομία, της στρατηγικής της Ε.Ε. για τη βι-
οποικιλότητα και της στρατηγικής «από το αγρόκτημα 
στο πιάτο».
Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Κομισιόν θα 
υποβάλει χάρτη πορείας με σαφώς καθορισμένους 
στόχους για το 2030 σχετικά με τη συνδεσιμότητα, 
τις δεξιότητες και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. 
Θα δοθεί έμφαση στο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και 
τη συνδεσιμότητα, στην ελευθερία του λόγου, στην 
ελεύθερη ροή δεδομένων και στην ασφάλεια στον κυ-
βερνοχώρο. Η Επιτροπή θα νομοθετήσει σε τομείς που 
καλύπτουν την ασφάλεια, την ευθύνη, τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης 
που συνδέονται με τα δεδομένα. Στο ίδιο πνεύμα, θα 
προτείνει μια ευρωπαϊκή ηλεκτρονική ταυτότητα. Οι 

πρωτοβουλίες θα περιλαμβάνουν επίσης επικαιρο-
ποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής για την 
Ευρώπη, ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του 
κορονοϊού, καθώς και νομοθετική πρόταση για τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων 
σε πλατφόρμες.
Επιπλέον τομείς
 Η Κομισιόν σχεδιάζει να αναπτύξει σημαντική νομοθε-
τική δραστηριότητα και σε άλλους σημαντικούς τομείς 
της κοινωνίας, της οικονομίας, της προώθησης του 
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, αλλά και της ενίσχυσης της 
παρουσίας της Ευρώπης στον κόσμο.
Ειδικότερα, για να διασφαλιστεί ότι η υγειονομική και 
οικονομική κρίση δεν θα μετατραπεί σε κοινωνική κρί-
ση, η Επιτροπή θα προτείνει ένα φιλόδοξο σχέδιο δρά-
σης για την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, μεριμνώντας ότι κανείς δεν 
θα μείνει πίσω στην ανάκαμψη της Ευρώπης.
Η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης μια νέα ευρωπαϊκή 
εγγύηση για τα παιδιά, διασφαλίζοντας την πρόσβαση 
όλων των παιδιών σε βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία 
και η εκπαίδευση. Για τη στήριξη των οικονομιών και 
την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένω-
σης, θα αναθεωρήσει το πλαίσιο για τον χειρισμό της 
πτώχευσης τραπεζών της Ε.Ε., θα λάβει μέτρα για την 
τόνωση των διασυνοριακών επενδύσεων στην Ε.Ε. και 
θα εντείνει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσό-
δων από παράνομες δραστηριότητες.
Με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού, η Επιτροπή 
θα προτείνει την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρω-
παϊκής Ένωσης Υγείας, ιδίως με την ενίσχυση του ρό-
λου των υφιστάμενων οργανισμών και τη δημιουργία 
ενός νέου οργανισμού για την προηγμένη βιοϊατρική 
έρευνα και ανάπτυξη.
Θα προτείνει επίσης νέα στρατηγική για το θέμα της 
μετανάστευσης. Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευ-
ση και το άσυλο θα συνοδεύεται από σειρά προτεινό-
μενων μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση και ένα 
σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης 
διακίνησης μεταναστών, καθώς και μια βιώσιμη στρα-
τηγική για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανέ-
νταξη. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ενισχύει την 
Ένωση Ασφάλειας, αντιμετωπίζοντας την τρομοκρα-
τία, το οργανωμένο έγκλημα και τις υβριδικές απειλές. 
Θα παρουσιάσει, επίσης, μια ολοκληρωμένη στρατηγι-
κή για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.
Η Επιτροπή θα παρουσιάσει νέες στρατηγικές για τα 
δικαιώματα του παιδιού και για τα άτομα με αναπη-
ρία, καθώς και μια πρόταση για την καταπολέμηση της 
βίας με βάση το φύλο. Θα προτείνει, επίσης, να επε-

κταθεί ο κατάλογος των «ευρωεγκλημάτων», ώστε να 
περιλαμβάνει όλες τις μορφές εγκλημάτων μίσους και 
ρητορικής μίσους. Η Επιτροπή θα προτείνει σαφέστε-
ρους κανόνες για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και θα αναλάβει δράση για την 
προστασία των δημοσιογράφων και της κοινωνίας 
των πολιτών από καταχρηστικές πρακτικές προσφυ-
γής στη Δικαιοσύνη.
Για τις αγροτικές περιοχές θα προτείνει δράσεις για την 
αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού τους.
Τέλος, η Κομισιόν θα προτείνει μια ανανεωμένη εταιρι-
κή σχέση με τη Νότια Γειτονία μας, θα παρουσιάσει μια 
νέα στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τη στήριξη 
του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανέ-
νταξης των πρώην μαχητών. Μια ανακοίνωση σχετικά 
με την ανθρωπιστική βοήθεια της Ε.Ε. θα διερευνά 
νέους τρόπους συνεργασίας με τους εταίρους μας και 
άλλους χορηγούς βοήθειας.
• Στόχος και η μείωση εκπομπών μεθανίου 
 Κοινοτική στρατηγική για m μείωση των εκπομπών 
μεθανίου, που θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος αρ-
νητικός παράγοντας κλιματικής αλλαγής, μετά το διο-
ξείδιο του άνθρακα, πρότεινε η Κομισιόν, στο πλαίσιο 
της πράσινης μετάβασης και της επίτευξης του στόχου 
για μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050. Η 
στρατηγική προβλέπει νομοθετικές και μη νομοθετικές 
δράσεις στους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας και 
των αποβλήτων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου 
το 95% των εκπομπών μεθανίου που συνδέονται με 
την ανθρώπινη δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μια από τις προτεραιότητές της στρατηγικής είναι η 
βελτίωση της μέτρησης και της υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με τις εκπομπές μεθανίου. Επί του παρόντος, 
το επίπεδο παρακολούθησης διαφέρει, τόσο μεταξύ 
των τομέων και μεταξύ των κρατών-μελών όσο και σε 
ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα.
Εκτός από τα μέτρα ενίσχυσης των προτύπων μέτρη-
σης, επαλήθευσης και υποβολής εκθέσεων σε επίπε-
δο Ε.Ε., η Επιτροπή θα στηρίξει τη δημιουργία ενός 
διεθνούς παρατηρητηρίου για τις εκπομπές μεθανίου 
σε συνεργασία με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων 
Εθνών για το Περιβάλλον. Το δορυφορικό πρόγραμμα 
Copernicus της Ε.Ε. θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση 
της επιτήρησης και στον εντοπισμό των παγκόσμιων 
«υπερεκπομπών» και των σημαντικών διαρροών με-
θανίου.
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Ειδικότερα, σχετικά με τους επιμέρους τομείς, για να 
μειωθούν οι εκπομπές μεθανίου στην ενέργεια, η Κομι-
σιόν θα προτείνει την υποχρέωση βελτίωσης του εντο-
πισμού και επισκευής των διαρροών στις υποδομές 
φυσικού αερίου, ενώ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο νο-
μοθεσίας για την απαγόρευση των πρακτικών συστη-
ματικής καύσης σε πυρσό και εξαερισμό. Η Επιτροπή 
θα ξεκινήσει διάλογο με τους διεθνείς εταίρους της και 
θα διερευνήσει πιθανά πρότυπα, στόχους ή κίνητρα 
για τις εισαγωγές ενέργειας στην Ε.Ε., καθώς και τα 
μέσα για την επιβολή τους.
Σχετικά με τη μείωση των εκπομπών από τη γεωργία, 
το κύριο σημείο εστίασης θα είναι η ανταλλαγή βέλτι-
στων πρακτικών όσον αφορά καινοτόμες τεχνολογίες 
για τη μείωση του μεθανίου, τη διατροφή των ζώων 
και τη διαχείριση της αναπαραγωγής, ενώ θα συμβά-
λουν επίσης η στοχευμένη έρευνα για την τεχνολογία, 
οι λύσεις που βασίζονται στη φύση. Τα μη ανακυκλώ-
σιμα οργανικά ανθρώπινα και γεωργικά απόβλητα και 
οι ροές καταλοίπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την παραγωγή βιοαερίου, βιοϋλικών και βιοχημικών 
προϊόντων.
Αυτό θα δημιουργήσει πρόσθετες ροές εσόδων στις 
αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην 
αποφυγή εκπομπών μεθανίου. Επομένως, θα δοθούν 
περισσότερα κίνητρα για τη συλλογή αυτών των προ-
ϊόντων αποβλήτων.
Η διαχείριση αποβλήτων 
Σχετικά με τα απόβλητα, η Επιτροπή θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο ανάληψης περαιτέρω δράσης, ώστε να 
βελτιωθεί η διαχείριση των αερίων υγειονομικής τα-
φής, με παράλληλη αξιοποίηση του ενεργειακού δυ-
ναμικού τους και μείωση των εκπομπών, ενώ το 2024 
θα επανεξετάσει τη σχετική νομοθεσία για την υγει-
ονομική ταφή. Η ελαχιστοποίηση της διάθεσης των 
βιοδιασπώμενων αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής 
ταφής είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί ο 
σχηματισμός μεθανίου. Η Επιτροπή θα εξετάσει και το 
ενδεχόμενο να προτείνει συνέχιση της έρευνας για τις 
τεχνολογίες παραγωγής βιομεθανίου από απόβλητα.
Θα επανεξετάσει επίσης τον κανονισμό για τον επιμερι-
σμό των προσπαθειών και θα εξετάσει το ενδεχόμενο 
επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τις 
βιομηχανικές εκπομπές, ώστε να καλύπτονται τομείς 
που εκπέμπουν μεθάνιο και δεν περιλαμβάνονται ακό-
μη.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, σε μοριακό επίπεδο, το με-
θάνιο είναι ισχυρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα. 
Συμβάλλει στον σχηματισμό τροποσφαιρικού όζοντος 

και αποτελεί ισχυρό τοπικό ατμοσφαιρικό ρύπο που 
προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας. Στο τέλος του 
κύκλου ζωής του, το μεθάνιο μετατρέπεται σε διοξεί-
διο του άνθρακα και σε υδρατμούς, συμβάλλοντας 
ακόμη περισσότερο στην κλιματική αλλαγή.
Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων 
Η εκτίμηση επιπτώσεων για το σχέδιο κλιματικών 
στόχων της Ε.Ε. για το 2030 κατέληξε στο συμπέρα-
σμα ότι, για να ενισχυθεί το επίπεδο φιλοδοξίας για 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 
55% τουλάχιστον έως το 2030, είναι αναγκαίο να επι-
σπευσθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των 
εκπομπών μεθανίου.
Στην Ευρώπη παράγεται μόνο το 5% των παγκόσμιων 
εκπομπών μεθανίου, ωστόσο ως μεγαλύτερος παγκό-
σμιος εισαγωγέας ενέργειας και ως ισχυρός παράγο-
ντας στους τομείς της γεωργίας και των αποβλήτων, 
μπορεί να ενθαρρύνει ή και να πιέσει για την ανάληψη 
διεθνούς δράσης μείωσης των εκπομπών μεθανίου.
«Η στρατηγική μας για το μεθάνιο διασφαλίζει τη μεί-
ωση των εκπομπών σε όλους τους τομείς, ιδίως της 
γεωργίας, της ενέργειας και των αποβλήτων, ενώ δη-
μιουργεί επίσης ευκαιρίες παραγωγής βιοαερίου από 
απόβλητα στις αγροτικές περιοχές», δήλωσε ο εκτε-
λεστικός αντιπρόεδρος για την Πράσινη Συμφωνία, 
Φρανς Τίμερμανς.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο, «η δορυφο-
ρική τεχνολογία της Ε.Ε. θα μας επιτρέψει να παρακο-
λουθούμε στενά τις εκπομπές και να συμβάλουμε στη 
βελτίωση των διεθνών προτύπων».
Σύμφωνα με την επίτροπο Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον, 
παρά το γεγονός ότι η συμβολή και των τριών τομέων, 
της ενέργειας, της γεωργίας και των αποβλήτων, εί-
ναι σημαντική, ο ενεργειακός κλάδος είναι αυτός στον 
οποίο μπορεί να επιτευχθεί η ταχύτερη μείωση εκπο-
μπών μεθανίου με το μικρότερο κόστος.
«Η Ευρώπη θα πρωτοστατήσει, αλλά δεν μπορούμε να 
τα καταφέρουμε μόνοι μας, πρέπει να συνεργαστούμε 
με τους διεθνείς εταίρους μας για να αντιμετωπίσουμε 
το ζήτημα των εκπομπών μεθανίου από την ενέργεια 
που εισάγουμε», τόνισε η επίτροπος.
• Οι 12 προτάσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας 
για το κλίμα 
 Οι προτάσεις της Κομισιόν που θα συζητηθούν εντός 
του 2021, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμ-
φωνίας για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκ-
πομπών ρύπων μέχρι το 2030, είναι οι εξής: 
1. Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμά-
των ρύπων (ΣΕΔΕ), στο οποίο θα συμπεριληφθούν 

οι αεροπορικές και οι θαλάσσιες μεταφορές (δεύτερο 
τρίμηνο 2021).
2. Μηχανισμός προσαρμογής άνθρακα με επιβολή φό-
ρου σε εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα, μαζί με 
την πρόταση τα έσοδα να γίνουν νέος ίδιος πόρος της 
Ε.Ε. (δεύτερο τρίμηνο 2021).
3. Πρόταση κανονισμού για την κατανομή των προ-
σπαθειών μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπί-
ου (δεύτερο τρίμηνο 2021).
4. Προσαρμογή μέσω τροποποίησης της οδηγίας για 
τις ΑΠΕ στον νέο ενδιάμεσο στόχο μείωσης των εκπο-
μπών αερίων στο 55% (δεύτερο τρίμηνο 2021).
5. Προσαρμογή μέσω τροποποίησης της οδηγίας για 
την ενεργειακή απόδοση στον ενδιάμεσο στόχο του 
2030 (δεύτερο τρίμηνο). 
6. Αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τη συμπε-
ρίληψη των εκπομπών από τη χρήση γης, την αλλαγή 
χρήσης γης και τη δασοκομία (δεύτερο τρίμηνο 2021).
7. Πρόταση για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου 
(δεύτερο τρίμηνο 2021).
8. Αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της 
ενέργειας (δεύτερο τρίμηνο 2021).
9. Αναθεώρηση της οδηγίας για την ανάπτυξη υποδο-
μής για εναλλακτικά καύσιμα (δεύτερο τρίμηνο 2021).
10. Αναθεώρηση του κανονισμού για τη θέσπιση 
προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα και για τα 
καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (δεύτερο 
τρίμηνο 2021).
11. Αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή από-
δοση των κτηρίων (τέταρτο τρίμηνο 2021).
12. Αναθεώρηση του τρίτου πακέτου «ενέργειας» για 
το αέριο με στόχο ρύθμιση ανταγωνιστικών αγορών 
αερίου χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
(τέταρτο τρίμηνο 2021).
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