
1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2065 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 7 
Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν επενδύσεις στην Ελλάδα 
τόνισαν αμερικάνοι ομιλητές στο 31o Greek Economic Summit 
- Κυρ. Μητσοτάκης: «Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι έκαναν σπουδαία 
δουλειά την περίοδο της πανδημίας  - Θ’ αυξήσουμε τις εξαγωγές και 
θ’ αποκτήσουμε εξωστρεφή οικονομία»
Σελ 1 και 5 
Τροπολογίες για τον ΕΛΑΠΕ, το Ρυθμιστικό της Αθήνας και τις ζώνες 
απολιγνιτοποίησης  -Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του πολεοδομι-
κού χωροταξικού νομοσχεδίου 
Σελ 4 και 5
ΠΣΔΑΤΜ:  ανακοίνωση για το πολεοδομικό χωροταξικό νομοσχέδιο 
του ΥΠΕΝ
Σελ 6 
Ανακοίνωση για τη μετεγκατάσταση του Τμήματος Συντάξεων του 
τ. ΤΣΜΕΔΕ
Σελ 8 
Ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο: ενεργειακές επενδύσεις σε ηλε-
κτρισμό και φυσικό αέριο
Σελ 9 
Δημοπράτηση έργου αντιπλημμυρικής προστασίας 9,3 εκατομμυρί-
ων ευρώ στον Πειραιά
Σελ 10 
Πρόσκληση Κ. Φραγκογιάννη σε Αμερικανούς επενδυτές, για «τις 
τεράστιες προοπτικές της Ελλάδας»
Σελ 11 
Ριχ. Λαμπίρης - ΤΑΙΠΕΔ: Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσέλκυση 
άμεσων ξένων επενδύσεων και στην ανάκαμψη της οικονομίας   
Σελ 12 
Έργο ενεργειακής αξιοποίησης για την MYTILINEOS στην Αγγλία   
Σελ 13 
Τι δείχνουν οι online αγγελίες εργασίας για την πορεία της απασχό-
λησης στο πρώτο lockdown και ποια είναι τα πιο ανθεκτικά επαγγέλ-
ματα σε Ελλάδα και ΕΕ   
Σελ 14 
ΔΕΗ: Επενδύσεις 3,4 δισεκ. ευρώ ως το 2023 προβλέπει το επιχειρη-
σιακό σχέδιο
Σελ 15 
Διαδικτυακή συζήτηση για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και τη στήριξη των επιχειρήσεων
Σελ 16
ΥΠΕΝ: Το target model να λειτουργήσει υπέρ των καταναλωτών
Σελ 17
Κ.Χατζηδάκης: Την επόμενη εβδομάδα στο υπουργικό συμβούλιο το 
master plan της απολιγνιτοποίησης
Σελ 18 
Επανένταξη στις 120 δόσεις, ψηφιακή «κατάθεση» πινακίδων, αφο-
ρολόγητο και ακατάσχετο το ποσό της αποζημίωσης για τα «χαμέ-
να» ενοίκια- Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή
Σελ 19 
ΣτΕ: «Όχι» στην εκτροπή του Αχελώου ποταμού. Δεκτή η αίτηση ακύρω-
σης του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κατακλυζομένου Οικισμού Μεσοχώρας
Σελ 20 
Χρ. Σταϊκούρας: Ποιες είναι οι τέσσερις κομβικές προτεραιότητες της 
κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα της πανδημίας
Σελ 22
Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Τηλεφωνική Υποστήριξη μελών ΤΕΕ για 
τεχνικά θέματα και απορίες στην προετοιμασία προτάσεων
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 24, 25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

«Καταφέραμε κι αυξήσαμε τις επενδύσεις κατά την περίοδο 
της πανδημίας. Μπορούμε να χτίσουμε πάνω σ’ αυτό. Δί-
νουμε έμφαση στην οικονομική διπλωματία, ενθαρρύνουμε 
εταιρείες να επενδύσουν στην Ελλάδα, όπως έκαναν π.χ. η 
Microsoft και η VW, και θέλουμε να ενθαρρύνουμε δικές μας 
εταιρείες να βγουν στο εξωτερικό, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. 
Μητσοτάκης από το ψηφιακό βήμα του 31oυ Greek Economic 
Summit, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Είμαστε, συνέχισε, ξανά 
ενεργοί στα Βαλκάνια και βλέπω μεγάλες ευκαιρίες στην 
Αφρική - ειδικά στην Ανατολική - αλλά και στη Μέση Ανατο-
λή, όπως κάναμε πρόσφατα με τα ΗΑΕ ή με το Ισραήλ και την 
Κύπρο», υπογράμμισε, κάνοντας αναφορά και στο νέο τέμε-
νος που επισκέφθηκε πρόσφατα στο ‘Αμπου Ντάμπι και είναι 
χτισμένο εξ ολοκλήρου από ελληνικό μάρμαρο. Κλείνοντας, ο 
κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην Ινδία, για την οποία είπε 
ότι είναι μια αγορά με δυναμική ακόμη και για να επενδύσουν 
ελληνικές εταιρείες σ’ αυτήν.
-Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν επενδύσεις στην 
Ελλάδα όπως αναφέρθηκε από τους Αμερικανούς ομιλητές 
στο Greek Economic Summit-GES2020, το οποίο πραγμα-

τοποιείται σε ψηφιακή μορφή και διοργανώνεται, για 31η 
συνεχή χρονιά, από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμε-
λητήριο, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και με 
τη στρατηγική συνεργασία των U.S. Chamber of Commerce 
και Atlantic Council, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, με  κεντρικό 
θέμα Forging Ahead in Challenging Times, «φιλοξενήθηκαν 
οι απόψεις αμερικανών ομιλητών για ζητήματα που συνδέ-
ουν τις δυο άκρες του Ατλαντικού και αφορούν στο χρηματο-
δοτικό πλαίσιο έργων υποδομής σε Ελλάδα και Ευρώπη, στο 
ρόλο της Ελληνικής διασποράς στην ενίσχυση του Εμπορίου 
και των Οικονομικών σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Η.Π.Α. 
και ειδικά στην Δυτική Ακτή, και τις Ελληνο-αμερικανικές σχέ-
σεις και το Κογκρέσο» όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοί-
νωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, φιλοξενήθηκαν ο Caleb 
Charles McCarry, Counselor to the Chief Executive Officer U.S. 
International Development Finance Corporation (DFC), η 
Eleni Kounalakis, Lieutenant Governor of California, U.S.A και 
ο Gus Bilirakis, Congressman, U.S. House of Representatives, 
U.S.A.  Αναλυτικά στη σελ 7

Ψηφίστηκε, και επί των άρθρων, από την αρμόδια επιτροπή 
της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής 
και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Υπέρ της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του νο-
μοσχεδίου ψήφισε η ΝΔ, επιφυλάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα 
Αλλαγής, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25, ενώ καταψήφισε 
το ΚΚΕ. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα Πέμπτη στην 
ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί μετά 
από δύο συνεδριάσεις την ερχόμενη ημέρα Παρασκευή, 
04/12/2020. 
Κλείνοντας την τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής Πα-
ραγωγής και Εμπορίου, ο παριστάμενος υφυπουργός Πε-
ριβάλλοντος & Ενέργειας, Δ. Οικονόμου, αναφέρθηκε στην 
επικείμενη κατάθεση τριών τροπολογιών, που σχετίζονται 
με τον ΕΛΑΠΕ, με χωροταξικά θέματα και με θέματα απο-
λιγνιτοποίησης. 
Η πρώτη τροπολογία αφορά σε μέτρα αντιμετώπισης του 

ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας, και, όπως σημείωσε ο κ. Οικονόμου, έχει 
ήδη παρουσιαστεί από τον υπουργό Κ. Χατζηδάκη. 
Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η δεύτερη τροπολογία για 
θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, 
-εισαγάγει Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης, για να αντιμετωπί-
σει τα προβλήματα που υπάρχουν με τις μεγάλες καθυστε-
ρήσεις στις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) των δήμων, αλλά 
και τις προβληματικές/αντιφατικές ερμηνείες μεταξύ των 
ΥΔΟΜ. 
-τροποποιεί το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας σε δύο ση-
μεία: 1ον, για να προσθέσει στις ολοκληρωμένες μητρο-
πολιτικές παρεμβάσεις και την ανάπλαση του Εθνικού Αρ-
χαιολογικού Μουσείου και 2ον για να προβλέψει ένα ειδικό 
πολεοδομικό σχέδιο στον παράκτιο χώρο (τροποποίηση της 
ονομασίας του). 
Αναλυτικά στη σελ  5 

ΟΙ ΗΠΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Τόνισαν αμερικάνοι ομιλητές στο 31o Greek Economic Summit
- Κυρ. Μητσοτάκης: «Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι έκαναν σπουδαία δουλειά την περίοδο 
της πανδημίας - Θ’ αυξήσουμε τις εξαγωγές και θ’ αποκτήσουμε εξωστρεφή οικονομία»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΠΕ, ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του πολεοδομικού χωροταξικού νομοσχεδίου
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Σειρά κορυφαίων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων 
του εξωτερικού, σε συνεργασία με το Journal of Competition 
Law & Economics (JCLE), διοργανώνουν -υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού- διεθνές ψηφιακό 
συνέδριο με θέμα «Κοινή ιδιοκτησία, αλληλοσυνδεόμενες 
διευθύνσεις και ανταγωνισμός: μια διατλαντική προοπτική / 
Common ownership, interlocking directorates & competition: 
a transatlantic perspective», το οποίο και θα πραγματοποιηθεί 
στις 7 Δεκεμβρίου (4.00 μ.μ. έως 8.00 μ.μ.).
Σύμφωνα με ανακοίνωση, στόχος του συνεδρίου είναι η συζή-
τηση από νομικούς και οικονομικούς εμπειρογνώμονες, καθώς 
και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από την Ευρώπη και τις 
ΗΠΑ, των υπαρχόντων στοιχείων και των επιπτώσεων στον 
ανταγωνισμό για τις περιπτώσεις που υπάρχουν κοινοί θεσμι-
κοί επενδυτές ή οικογενειακά funds τα οποία διαθέτουν κοινή 
ιδιοκτησία σε διαφορετικές ανταγωνιστικές κυρίως επιχειρήσεις 
ή υπάρχουν αλληλοσυνδεόμενες διευθύνσεις σε αυτές, που 
χωρίς ενδεχομένως να οδηγούν στον έλεγχο των συγκεκρι-
μένων επιχειρήσεων, επιτρέπουν την άσκηση αποφασιστικής 
επιρροής σε αυτές, με τη δυνατότητα αντι-ανταγωνιστικών 
αποτελεσμάτων.
Όπως υπογραμμίζεται, η κοινή ιδιοκτησία από θεσμικούς επεν-
δυτές (ή κοινά οικογενειακά funds) έχει αποτελέσει αντικείμενο 

έντονων συζητήσεων στην αντιμονοπωλιακή κοινότητα τα 
τελευταία χρόνια. Επιπλέον, οι στρατηγικές διαφοροποίησης 
χαρτοφυλακίου που εφαρμόζουν οι θεσμικοί επενδυτές, μπο-
ρούν να οδηγήσουν, σε ορισμένους τομείς, στη συγκέντρωση 
της χρηματοοικονομικής ιδιοκτησίας, με πιθανά αποτελέσματα 
αντίθετα προς τον ανταγωνισμό. Ένα συνδεόμενο ζήτημα είναι 
αυτό της αλληλοσύνδεσης διευθύνσεων μεταξύ ανταγωνιστι-
κών εταιρειών (εταιρείες που μοιράζονται εταιρικά μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου). 
Στο συνέδριο θα συζητηθεί η ανάγκη ή μη παρέμβασης των 
αρχών ανταγωνισμού στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ στα παραπά-
νω ζητήματα με την ανάλυση ερωτημάτων όπως:
- Ποια είναι η έκταση της κοινής ιδιοκτησίας και των αλληλο-
συνδέσεων διευθύνσεων στις ΗΠΑ ή στην Ευρώπη; 
- Εμπειρικές μελέτες για τον αντίκτυπό τους στον ανταγωνισμό; 
- Σε ποιο βαθμό είναι εξοπλισμένος ο νόμος περί ανταγωνισμού 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση πι-
θανών αντιανταγωνιστικών ζητημάτων;
Το συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, εί-
ναι ανοιχτό στο κοινό μέσω τεχνολογίας Live Streaming από 
την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην διεύθυνση 
www.epant.gr/en/jcle-conference 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΚΟΙΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΟΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»

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

Η ΑΝΚΟ – Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, η Έδρα 
UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση, που φιλοξε-
νείται στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και η Ερευνητική Ομάδα 
«C4SDGRows» του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 
του ΑΠΘ, διοργανώνει Εργαστήριο Αλφαβητισμού για 
το Μέλλον με θέμα «Η Κοζάνη το 2040», το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί, διαδικτυακά, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 
2020 στις 17.00-20.00 (μέσω της πλατφόρμας zoom).
«Σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών και μεγάλων προ-
κλήσεων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω 
της απολιγνιτοποίησης, το Εργαστήριο αποσκοπεί: 
Στην ενεργητική διερεύνηση και αξιοποίηση διαφορετι-
κών εκδοχών του μέλλοντος με στόχο την ενδυνάμωση 
και περαιτέρω ανάπτυξη: 
-  της «εκτός πλαισίου» σκέψης
-  της δημιουργικής σκέψης και 
-  του πνεύματος καινοτομίας.
Το Εργαστήριο –αναφέρεται σε ανακοίνωση- τελεί υπό 
την αιγίδα της EIT Climate-KIC (Ευρωπαϊκή Κοινότη-
τα Γνώσης και Καινοτομίας για την αντιμετώπιση της 
Κλιματικής Αλλαγής) και εντάσσεται στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Deep Demonstrations στη θεματική για τη 
Δίκαιη Μετάβαση». 
Πληροφορίες: irianna@praxinetwork.gr.

«Η ΚΟΖΑΝΗ ΤΟ 2040»
Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

8 - 9 Δεκεμβρίου 2020
9ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό 
Φόρουμ

Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο

14 - 15 Δεκεμβρίου 
2020

Διημερίδα: «Ευφυή Συστήματα Μετα-
φορών και Εξελίξεις στην Ελλάδα»

Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων 
Ευφυών Μεταφορών - ITS Hellas

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

https://www.vdi-wissensforum.de/en/event/international-conference-on-gears/


Η KRAFT Paints, κορυφαία εταιρεία στην αγορά των αρχιτεκτονικών χρωμάτων και βερνικιών, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτο-
νομώ» με την ολοκληρωμένη οικογένεια συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης BIOCLIMA®, η οποία χρησιμοποιείται πάνω από́ 10 χρό́νια  
και σχεδιάστηκε με γνώμονα την ελληνική πραγματικότητα που είναι πλούσια σε μικροκλίματα και αρχιτεκτονική παράδοση.

Η ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων BIOCLIMA ClimaTotal® της KRAFT προσφέρει πλήρη γκάμα από 
συνδυασμούς των διάφορων επιμέρους υλικών που απαρτίζουν ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ώστε να καλύπτει κάθε κατασκευαστική 
απαίτηση και ιδιαιτερότητα. Επιπλέον, το ελαφροβαρές σύστημα θερμοϋγρομό́νωσης ταράτσας ClimaRoof® μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις 
ταράτσες όπου υπάρχει ανάγκη για: θερμομό́νωση, υγρομό́νωση και ανθεκτικό́τητα.

  Παρέχει εξαιρετική θερμομόνωση με  
τις επώνυμες πλάκες εξηλασμένης  
πολυστερίνης της FIBRAN

  ∆ιασφαλίζει άριστη στεγανοποίηση 
εξαιρετικής αντοχής και μεγάλη  
διάρκεια ζωής 

  Είναι ελαφροβαρές, η ιδανική λύση  
για εφαρμογές υψηλών απαιτήσε-
ων υφιστάμενων ή / και μικρών 
κατασκευών με πρόβλημα φορτίων 
(ενδεικτικά 18 - 20kg/m2)

  Εφαρμόζεται σε μικρό πάχος  
(συνολικό πάχος περίπου 7-8cm)

  Έχει άριστη πρόσφυση 

  Επιδέχεται πρόσθετες στρώσεις  
υλικών (πατητή τσιμεντοκονία,  
πλακάκια, μάρμαρα ή πέτρες κ.α.)

  Προστατεύει τον κτηριακό σκελετό

  Ελαχιστοποιεί τις θερμογέφυρες 

  Αυξάνει την ωφέλιμη επιφάνειας  
των νεόδμητων κατασκευών  
έως 6%

  Aπουσία ρηγματώσεων

  Εξαιρετική συμπεριφορά στην  
υγρασία, στην προσβολή αλάτων  
και λοιπών μικροοργανισμών  
(μούχλα, άλγη, κ.λπ.) 

  Προσαρμόζεται σε όλες τις  
κτηριακές κατασκευές

Πλεονεκτήματα του συστήματος  
BIOCLIMA ClimaTotal®

Πλεονεκτήματα του συστήματος  
BIOCLIMA ClimaRoof®

Ο συνδυασμός των συστημάτων αλλά και μεμονωμένα η εφαρμογή ενός συστήματος , μαζί με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μπορεί ανάλογα με 
την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου και την κλιματική ζώνη της περιοχής να αναβαθμίσουν κατά τρείς ή και τέσσερεις ενεργειακές  κατηγορί-
ες την υπάρχουσα κατάσταση ικανοποιώντας την πέμπτη απαίτηση του προγράμματος «Εξοικονομώ Αυτονομώ» που αφορά την ενεργειακή αυτονομία.

Εξοικονόμηση 
ενέργειας έως

Εξοικονόμηση 
ενέργειας έως

ΔΕΙΤΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://bit.ly/38SaInk
https://bit.ly/3pztANL
https://bit.ly/3fjvs8V
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΤΑΜ) σε ανακοίνωση 
του με τίτλο  «Χωροταξικό και πολεοδομικό νομοσχέ-
διο χωρίς Τοπογράφους Μηχανικούς Γίνεται;» όπως 
δημοσιεύεται σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ση-
μειώνει τα ακόλουθα:
-«Μετά την απουσία διαλόγου πριν, αλλά και κατά 
την διάρκεια της διαβούλευσης για το χωροταξικό και 
πολεοδομικό νομοσχέδιο, δεν περιμέναμε και την μη 
πρόσκληση του Συλλόγου των Αγρονόμων Τοπογρά-
φων Μηχανικών στην ακρόαση των φορέων κατά την 
επεξεργασία του στην αρμόδια επιτροπή του Ελληνι-
κού Κοινοβουλίου.
Από ό,τι φαίνεται, το ΥΠΕΝ και ο αρμόδιος υφυπουρ-
γός προτιμά μια διαδικασία παρουσίας ημετέρων και 
όχι των αρμόδιων θεσμικών φορέων. Αλήθεια για τον 
πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό είναι περισ-
σότερο αρμόδιοι οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγό-
ροι, και όχι οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί;
Στην εν λόγω ακρόαση προσκλήθηκαν τουλάχιστον 
δύο εκπρόσωποι Πολεοδόμων – Χωροτακτών και 
ούτε ένας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. Το ίδιο 
ατόπημα έγινε και για τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανι-
κών Ελλάδας, ο οποίος επίσης δεν προσκλήθηκε. Είναι 
τουλάχιστον προσβλητική η στάση αυτή του ΥΠΕΝ και 
δεν έχει προηγούμενο.
Ο ΠΣΔΑΤΜ είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει ιδρυθεί το 
1953 και εκπροσωπεί όλους τους Αγρονόμους Τοπο-
γράφους Μηχανικούς. Μέλη του δε, έχουν διατελέσει 
Υπουργοί, Πρόεδροι παγκόσμιων οργανισμών, ενώ 
τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.
Αν δεν το γνωρίζει το ΥΠΕΝ, θα θέλαμε να το ενημερώ-
σουμε ότι το 29% των Μελετητών Δημοσίων Χωρο-
ταξικών και Πολεοδομικών Μελετών είναι Αγρονόμοι 

Τοπογράφοι Μηχανικοί.
Για τον λόγο αυτό, δεν δικαιούμαστε να σιωπούμε. Για 
τον λόγο αυτό δεν μπορεί το ΥΠΕΝ να μην προτείνει 
στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας (άρθρο 4) να συμ-
μετέχει εκπρόσωπος του ΠΣΔΑΤΜ. Αντιθέτως προ-
τείνει την συμμετοχή τριών εκπροσώπων συλλόγων 
μηχανικών πολεοδόμων και χωροτακτών, που στην 
ουσία εκπροσωπούν την ίδια νέα ειδικότητα μηχανι-
κών. Αλήθεια θα θέλαμε να γνωρίσουμε ποιος είναι 
ο «Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας», ο 
οποίος διαφέρει από τον ΣΕΠΟΧ και τον ΣΕΜΠΧΠΑ;
Είναι τουλάχιστον ντροπή να γράφεται στο πόδι ένα 
τόσο σημαντικό νομοσχέδιο.
Επειδή όμως οφείλουμε να τοποθετηθούμε σε κάποια 
σημαντικά θέματα που τίθενται σε αυτό το νομοσχέδιο, 
για να έχει γνώση ο τεχνικός κόσμος και η κοινωνία, θα 
θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω σημεία:
Κεφάλαιο Α’ άρθρο 4 Εθνικό Συμβούλιο Χωρο-
ταξίας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η συμμετοχή 
ενός εκπροσώπου του ΠΣΔΑΤΜ είναι αυτονόητη για 
όσους γνωρίζουν τι σημαίνει χωροταξικός και πολε-
οδομικός σχεδιασμός. Το ίδιο αυτονόητη είναι και η 
συμμετοχή ενός εκπροσώπου του ΣΑΔΑΣ (Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών).
Κεφάλαιο Γ’ Εκτός σχεδίου δόμηση. Το μεγα-
λύτερο μέρος του αφορά στην δόμηση τουριστικών 
εγκαταστάσεων, ενώ οι αναφορές για την δόμηση 
των υπόλοιπων  χρήσεων έχει την μικρότερη δυνατή 
αναφορά. Θα μπορούσε κάλλιστα το κεφάλαιο να έχει 
τίτλο «Εκτός σχεδίου δόμηση τουριστικών εγκατα-
στάσεων». Δυστυχώς επαναλαμβάνεται το ρητό «Δύο 
μέτρα και δύο σταθμά». Υπάρχει άλλη αντιμετώπιση 
για τον τουρισμό, και άλλη για την δόμηση κατοικιών, 
βιομηχανικών και άλλων κτιρίων.
Εν είδει τιμωρίας η διοίκηση του υπουργείου ζητά 
από τους πολίτες, μέσα σε 2 χρόνια, να εκδώσουν 
οικοδομικές άδειες, που δεν είχαν κάνει μέχρι τώρα 
λόγω οικονομικής αδυναμίας. Από την άλλη πλευρά, 
παραπέμπει την ολοκλήρωση του χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού, που είναι ευθύνη του, σε 
βάθος δεκαετίας.
Ένα κράτος, πρώτα θα ολοκλήρωνε τον χωροταξικό 
και πολεοδομικό σχεδιασμό και μετά θα αυστηριο-
ποιούσε τους όρους δόμησης για την εκτός σχεδίου 
δόμηση,. Εν ολίγοις, δεν θα έβαζε το κάρο μπροστά 
από το άλογο.

Κεφάλαιο Α’ άρθρο 12 Οριοθέτηση οικισμών. 
Προτείνεται η οριοθέτηση τους να γίνει και στο πλαίσιο 
Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο θα ολοκλη-
ρωθεί σε βάθος δεκαετίας.Αν το ΥΠΕΝ συνομιλούσε με 
τους αρμόδιους φορείς, θα άκουγε την πρόταση μας 
για ταχύτερη οριοθέτηση των οικισμών με την χρήση 
της εφαρμογής των ορίων οριοθετημένων οικισμών 
επί του προκαταρκτικού υποβάθρου που κατατίθενται 
από τους μελετητές στα πλαίσια των μελετών σύντα-
ξης Εθνικού Κτηματολογίου. Οι συγκεκριμένες ορι-
οθετήσεις έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί από τους 
αντίστοιχους δήμους. Η δημοσιοποίηση τους και το 
εύλογο διάστημα κατάθεσης ενστάσεων θα γινόταν σε 
λιγότερο από ένα έτος.
Άρθρα 133-134 που αφορούν στο Κτηματολό-
γιο.
Άρθρο 133 Πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλω-
ση. Το κατώτερο ποσό των 300 ευρώ ανά δικαίωμα 
είναι εκτός πραγματικότητας, όταν πολλές φορές τα 
ακίνητα τα οποία αφορούν δεν έχουν ούτε αυτή την 
αξία. Είναι μέτρο που τιμωρεί υπερβολικά τους πολίτες 
και για τον λόγο αυτό, είτε δεν μπορεί να εφαρμοστεί, 
είτε η εφαρμογή του θα φέρει στρεβλά αποτελέσματα.
Άρθρο 134 Ζητήματα λειτουργίας Κτηματο-
λογίου. Η τροποποίηση αφορά στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης, ο 
οποίος εναλλακτικά μπορεί να είναι δικηγόρος με πε-
νταετή εμπειρία ή συμβολαιογράφος. Αλήθεια γιατί όχι 
μηχανικός; Μήπως αυτοί που συνέταξαν την τροπολο-
γία δεν γνωρίζουν πως συντάσσεται το κτηματολόγιο;
Άρθρο 57 παρ. 2β. Η συγκεκριμένη αναφορά είναι 
αντιγραφή του ν.4495/2017, όπου αναφέρεται η 
αποδεκτή απόκλιση τοπογραφικών διαγραμμάτων. 
Δυστυχώς το λάθος της μη πρόβλεψης του τι γίνεται 
με τα τοπογραφικά διαγράμματα που έχουν συνταχθεί 
μετά την 8.8.2013 δεν θεραπεύεται. Αυτά συμβαίνουν 
όταν αντιγράφεις άκριτα παλαιότερους νόμους και δεν 
συμβουλεύεσαι τους αρμόδιους φορείς.
Άρθρο 80. Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και 
αλλαγών χρήσεων. Μετά το φιάσκο με την μη συνέχι-
ση ένταξης στο ν.4495/2017 των αυθαιρέτων κατηγο-
ρίας 5, το υπουργείο εν μέρει κατάλαβε το λάθος που 
έκανε λόγω της ελλιπούς γνώσης.

Συνέχεια στη σελ. 5

ΠΣΔΑΤΜ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ
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Ψηφίστηκε, και επί των άρθρων, από την αρμόδια 
επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονι-
σμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Υπέρ της αρχής, των άρθρων 
και του συνόλου του νομοσχεδίου ψήφισε η ΝΔ, επιφυ-
λάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής, Ελληνική Λύση και 
ΜέΡΑ25, ενώ καταψήφισε το ΚΚΕ. Το νομοσχέδιο εισά-
γεται σήμερα Πέμπτη στην ολομέλεια της Βουλής και 
αναμένεται να ψηφιστεί μετά από δύο συνεδριάσεις την 
ερχόμενη ημέρα Παρασκευή, 04/12/2020. 
Κλείνοντας την τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής 
Παραγωγής και Εμπορίου, ο παριστάμενος υφυπουργός 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Δ. Οικονόμου, αναφέρθη-
κε στην επικείμενη κατάθεση τριών τροπολογιών, που 
σχετίζονται με τον ΕΛΑΠΕ, με χωροταξικά θέματα και με 
θέματα απολιγνιτοποίησης. 
Η πρώτη τροπολογία αφορά σε μέτρα αντιμετώπισης 
του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας, και, όπως σημείωσε ο κ. Οι-
κονόμου, έχει ήδη παρουσιαστεί από τον υπουργό Κ. 
Χατζηδάκη. 
Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η δεύτερη τροπολογία για 

θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, 
-εισαγάγει Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης, για να αντιμε-
τωπίσει τα προβλήματα που υπάρχουν με τις μεγάλες 
καθυστερήσεις στις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) των 
δήμων, αλλά και τις προβληματικές/αντιφατικές ερμη-
νείες μεταξύ των ΥΔΟΜ. 
-τροποποιεί το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας σε δύο ση-
μεία: 1ον, για να προσθέσει στις ολοκληρωμένες μητρο-
πολιτικές παρεμβάσεις και την ανάπλαση του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου και 2ον για να προβλέψει ένα 
ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στον παράκτιο χώρο (τροπο-
ποίηση της ονομασίας του), 
-προβλέπει την προσωρινή χωροθέτηση σταθμών με-
ταφόρτωσης απορριμμάτων από δήμους 
-περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο, οι οποίες 
επιδιώκουν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής ηλε-
κτρονικών διαδικασιών, 
-περιλαμβάνει άρθρο για τη διευκόλυνση εγκατάστασης 
δομών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης σε δάση 
και δασικές εκτάσεις, 
-προβλέπει παρατάσεις πολεοδομικών προθεσμιών 
λόγω του νέου κορονοϊού (covid19), 
-περιλαμβάνει άρθρο για την έγκριση μελετών από τρία 

υπουργεία, οι οποίες εκπονούνται εδώ και καιρό, για την 
Ελευσίνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
Η τρίτη τροπολογία, είπε ο κ. Οικονόμου, αφορά θέματα 
απολιγνιτοποίησης. Συνοπτικά προβλέπονται τα εξής: 
-γίνεται ορισμός του όρου «ζώνη απολιγνιτοποίησης». 
Προσδιορίζονται αυτές οι ζώνες, που είναι οι Περιφερει-
ακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και ο δήμος Μεγα-
λόπολης. Προβλέπεται ότι σε αυτές τις ζώνες μπορεί να 
γίνονται ειδικά πολεοδομικά σχέδια για τον καθορισμό 
νέων χρήσεων και δραστηριοτήτων στις περιοχές ιδιο-
κτησίας ΔΕΗ. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα προωθη-
θούν μέσω της ΔΕΗ, με προγραμματική σύμβαση με το 
υπ. Περιβάλλοντος. 
-παρέχεται η δυνατότητα στη ΔΕΗ, στις περιοχές της - 
των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, να προχωρήσει 
και σε κάποιες αναπλάσεις και αναβαθμίσεις της υφι-
στάμενης κατάστασης, και, τέλος, να διευκολύνεται 
η υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας & και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), μέσα στις ζώ-
νες απολιγνιτοποίησης. 

Συνέχεια από τη σελ. 4

Δυστυχώς, η μετάθεση αυθαιρεσιών από την κατηγορία 5 
στην κατηγορία 4 είναι κατώτερη των περιστάσεων.
Δυστυχώς, πολλά κτίρια με μικρές παραβάσεις δεν θα κα-
ταφέρουν να ενταχθούν στον νόμο και κατ’ επέκταση δεν 
θα μπορούν να μεταβιβαστούν. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα η παραβίαση στην πρασιά μεγαλύτερη από 20 εκ.
Δεν ισχύει όμως το ίδιο για ακίνητα που προέρχονται 
από πλειστηριασμούς ή που εκμισθώνονται με σύμβαση 
leasing που μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ (άρθρο 128). Και 
εδώ επικρατεί το ρητό «Δύο μέτρα και δύο σταθμά» ή η 
πιο δυνατή συντεχνία κερδίζει.
Αλήθεια, πόσο περιβαλλοντικά επιζήμια θα είναι η μη 
χρήση κτιρίων που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 
γιατί δεν θα μπορούν να ενταχθούν στον ν.4495/2017; 
Θα κατεδαφιστούν; Τι περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα έχει 
η πληθώρα «νεκρών» κτιρίων;
Δυστυχώς για 5η φορά αλλάζει ο νόμος για την Μεταφο-

ρά Συντελεστή Δόμησης και την εφαρμογή της Ηλεκτρονι-
κής Ταυτότητας Κτιρίου. Κλείνουμε αισίως τα 10 χρόνια. 
Ελπίζουμε κάποια στιγμή να εφαρμοστεί.
Δυστυχώς, σε αυτό το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζεται το 
μεγάλο θέμα του σχεδιασμού και του χαρακτηρισμού του 
οδικού δικτύου της χώρας. Ένα σημαντικό ζήτημα, που 
κρίνοντας τον τρόπο νομοθέτησης του ΥΠΕΝ, ευτυχώς 
δεν συμπεριλήφθηκε. Και για αυτό το ζήτημα ο σύλλογος 
μας έχει τεκμηριωμένη πρόταση που θα καταθέσει, εφό-
σον το ΥΠΕΝ επιλέξει να διαβουλευθεί με τους αρμόδιους 
θεσμικούς φορείς.
Δυστυχώς και αυτό το νομοσχέδιο, αντί να είναι λιτό και 
ουσιαστικό, αριθμεί 183 σελίδες και 139 άρθρα, πολλά 
από τα οποία αφορούν τροποποιήσεις άλλων νομοθετη-
μάτων. Επιτέλους, θα πρέπει να υπάρξει ένα όργανο που 
θα είναι υπεύθυνο για την ερμηνεία της πολεοδομικής και 
χωροταξικής νομοθεσίας, αλλά και την κωδικοποίηση 
της. Το όργανο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει και εκ-
προσώπους των αρμόδιων θεσμικών φορέων που θα εγ-

γυώνται την εύρυθμη και τεκμηριωμένη λειτουργία του.
Προφανώς, τα παραπάνω σημεία δεν είναι τα μόνα ση-
μεία άξια αναφοράς. Είναι όμως ενδεικτικά, ώστε να ανα-
δειχθούν τα ζητήματα που προκύπτουν, και να ενημερω-
θεί ο τεχνικός κόσμος και η κοινωνία για τα προβλήματα 
που θα προκύψουν και τις εκκρεμότητες που παραμένουν.
Το ΥΠΕΝ δεν μπορεί πια να πει ότι δεν γνώριζε. Οφείλει 
να αλλάξει το αλαζονικό ύφος του και να προσαρμοστεί 
στις συνθήκες που επικρατούν. Δεν μπορεί να επιχειρεί να 
νομοθετήσει μόνο με  ημετέρους, αγνοώντας ιστορικούς 
θεσμικούς φορείς. Η χώρα δεν έχει ανάγκη μαθητευόμε-
νους μάγους.
Ο ΠΣΔΑΤΜ θα συνεχίσει, όπως οφείλει, να λειτουργεί θε-
σμικά και σύμφωνα με τους καταστατικούς του σκοπούς. 
Είναι υποχρέωση μας σε όλη την ιστορία του, αλλά και σε 
όσα έχει προσφέρει σε αυτή την χώρα ο τεχνικός κόσμος.
Καλούμε την ηγεσία του ΥΠΕΝ να πράξει το ίδιο».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΠΕ, ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του πολεοδομικού χωροταξικού νομοσχεδίου

ΠΣΔΑΤΜ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ
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Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της τρέχουσας 
περιόδου και ιδίως τη λήψη μέτρων προς αποφυγή διασποράς 
του Covid – 19, το ΤΜΕΔΕ με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
ενημερώνει τα μέλη του Ταμείου και τους συναδέλφους συντα-
ξιούχους, ότι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών 
του e-ΕΦΚΑ και της υλοποίησης της νέας οργανωτικής δομής 
του, οι Υπηρεσίες του Τμήματος Συντάξεων της Περιφερειακής 
Δ/νσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ. ΤΣΜΕΔΕ), έχουν μετεγκατα-
σταθεί από το κτίριο της Π. Π. Γερμανού 3-5 και εφεξής λειτουρ-
γούν στο κτίριο του τ. ΤΣΑΥ στην οδό Αχαρνών 29 στον πέμπτο 

όροφο. Διαβάστε εδώ και τη σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ. 
Σημειώνεται, ότι προς το παρόν και πάντα στο πλαίσιο εφαρμο-
γής των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του Covid – 19 
η φυσική παρουσία στις υπηρεσίες επιτρέπεται μόνο μετά από 
ραντεβού, που θα έχει νωρίτερα επιβεβαιωθεί με σχετική πρό-
σκληση της υπηρεσίας και μόνο για επείγοντα θέματα, τα οποία 
δεν δύναται να διεκπεραιωθούν εξ αποστάσεως. 
Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή και πληροφορίες για την διεκπε-
ραίωση των υποθέσεων που αφορούν τις συντάξεις, οι συνά-
δελφοι συνταξιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο 
προσωπικό στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105278839 και 

2105278833.
Διευκρινίζεται, ότι οι Υπηρεσίες Ασφάλισης Κλάδου Κύριας 
Σύνταξης, Εισφορών και Ασφάλισης του Κλάδου Υγείας εξα-
κολουθούν να στεγάζονται στο κτίριο του ΤΜΕΔΕ, στην Π.Π. 
Γερμανού 3-5. 
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:  2103740140, 
2103740311, 2103740334,  και στα Σημεία Εξυπηρέτησης Μη-
χανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων στην ιστοσελίδα 
του e-ΕΦΚΑ.

Σε διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, έως και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020, το σχέδιο 
Υπουργικής Απόφασης για το «γενικό πλαίσιο κοινών κανόνων 
και κατευθύνσεων οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανω-
μένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δρα-
στηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ)», όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η υπουργική απόφαση «εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 59 παρ. 4 του ν.3982/2011 και αφορά στις αρμοδι-
ότητες και υποχρεώσεις του φορέα ανάπτυξης ή διαχείρισης 
του υποδοχέα, τους όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης 
και λειτουργίας των επιχειρήσεων εντός του υποδοχέα, τις πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες και οικονομικές υποχρεώσεις ιδιοκτητών 
ακινήτων και επιχειρήσεων, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων, τις ρυθμίσεις οργάνω-
σης και διαχείρισης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, 
πραγμάτων και εγκαταστάσεων, τα θέματα διαχείρισης και 
ελέγχων, καθώς και θέματα που διασφαλίζουν την διοικητική 
αποτελεσματικότητα του φορέα ανάπτυξης ή διαχείρισης, με 
τελικό στόχο την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 
ΟΥΜΕΔ».
Δηλαδή, με την υπουργική απόφαση ορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε ορ-
γανωμένους χώρους (Βιομηχανικές Περιοχές, Επιχειρηματικά 
Πάρκα κ.ο.κ), ο τρόπος λειτουργίας του Οργανωμένου Υπο-
δοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 
(ΟΥΜΕΔ) καθώς και οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του 
φορέα διαχείρισης του ΟΥΜΕΔ.
Πιο αναλυτικά, κάθε επιχείρηση, προκειμένου να εγκατασταθεί, 
να λειτουργήσει, να επεκταθεί ή εκσυγχρονιστεί εντός ΟΥΜΕΔ, 
υποχρεούται να λάβει τη σχετική βεβαίωση συμβατότητας από 
το φορέα και να τηρεί τους όρους λειτουργίας, με σκοπό την 
εύρυθμη και βιώσιμη διαχείριση και λειτουργία του ΟΥΜΕΔ και 
των υποδομών του.

Επιπλέον, κάθε αλλαγή στην ιδιοκτησία, στη δραστηριότητα η 
στη λειτουργία της εγκατεστημένης επιχείρησης, όπως, ενδει-
κτικά, η μεταβίβαση της επιχείρησης, η προσθήκη, η μεταβο-
λή ή επέκταση παραγωγικής λειτουργίας, η αύξηση ισχύος, η 
αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας κ.λ.π., γνωστοποιείται στον 
φορέα από την εγκατεστημένη επιχείρηση.
Οι περιβαλλοντικοί όροι
Ιδιαίτερη σημασία στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης δί-
νεται στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχων. 
Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίζουν 
στον φορέα τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ), που έχουν εκδοθεί για την λειτουργία τους ή τις Πρότυ-
πες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), που πρέπει να τηρούν, 
εφόσον απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις.
Παράλληλα, αν στο Επιχειρηματικό Πάρκο λειτουργεί κεντρική 
Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ), στον Κανονισμό Λει-
τουργίας πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και οι 
όροι και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση των πιο πάνω αποβλή-
των στις εγκαταστάσεις της ΜΚΑ.
Επίσης, οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα και 
την υποχρέωση, αν τους ζητηθεί από τον Φορέα, να εγκαθι-
στούν μετρητή βιομηχανικών αποβλήτων ή λυμάτων με δικό 
τους κόστος και σε προσβάσιμο σημείο στο φρεάτιο σύνδεσης 
με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.
Ο μετρητής και οι προδιαγραφές αυτού και της σύνδεσης του 
καθορίζονται από το Φορέα, ενώ ο τελευταίος δικαιούται να 
ελέγχει την ορθή λειτουργία των μετρητών και οι εγκατεστη-
μένες επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να τον διευκολύνουν 
στη διενέργεια του ελέγχου.
Οι αρμοδιότητες του φορέα
Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του φο-
ρέα, η υπό διαβούλευση υπουργική απόφαση ορίζει ότι αυτός 
υποχρεούται να έχει αναρτημένο σε συγκεντρωτικό πίνακα το 

ποσοστό έκτασης που καταλαμβάνει έκαστο γήπεδο επί του 
συνόλου της έκτασης των γηπέδων, για το τμήμα του ΟΥΜΕΔ 
που έχει πραγματοποιηθεί πολεοδόμηση, καθώς και, όπου 
είναι διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία, το εμβαδόν της κτισμένης 
επιφάνειας εκάστου γηπέδου. Κάθε τρεις μήνες ο σχετικός πί-
νακας επικαιροποιείται, εφόσον έχουν υπάρξει μεταβολές στα 
ανωτέρω ποσοστά εξαιτίας πολεοδόμησης επιπλέον τμημάτων 
του ΟΥΜΕΔ, συνενώσεων γηπέδων, κατάτμησης γηπέδων ή 
λοιπών αιτιών.
Τα κόστη 
Για τις κοινόχρηστες δαπάνες που επιμερίζονται στη βάση του 
ποσοστού έκτασης που καταλαμβάνει έκαστο γήπεδο επί του 
συνόλου της έκτασης των γηπέδων, κατά το χρόνο έκδοσης 
κάθε λογαριασμού κοινοχρήστων αναρτάται συγκεντρωτικός 
πίνακας δαπανών για το σύνολο των γηπέδων, και περιλαμβά-
νει κατ’ ελάχιστο: i) το συνολικό ύψος έκαστης δαπάνης για το 
σύνολο του ΟΥΜΕΔ, ii) το χαρακτηρισμό έκαστου γηπέδου ως 
δομημένο, αδόμητο, κοινωφελές, iii) το ποσοστό επιβάρυνσης 
έκαστου γηπέδου λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εκπτώσεις λόγω 
αδόμητου γηπέδου ή άλλης αιτίας, iv) το ποσό χρέωσης ανά 
δαπάνη ανά γήπεδο.
Για τις κοινόχρηστες δαπάνες που επιμερίζονται με άλλο κριτή-
ριο, όπως ενδεικτικά δαπάνες σχετιζόμενες με Μονάδα Επεξερ-
γασίας ή Καθαρισμού Αποβλήτων, πρέπει εκ μέρους του φορέα 
που έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης να περιγρά-
φεται ρητά η ανάλυση δαπανών (κόστος ενέργειας, χημικών 
ή άλλων υλικών επεξεργασίας, συντήρησης, απασχόλησης, 
κλπ), καθώς και η αναλυτική μεθοδολογία επιμερισμού της 
δαπάνης (βάσει ενδεικτικά του φορτίου των αποβλήτων ή με 
χρήση σύγχρονων μεθόδων μετρήσεων).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ τ. ΤΣΜΕΔΕ

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Σε βιομηχανικές περιοχές και επιχειρηματικά πάρκα
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Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν επενδύσεις στην Ελ-
λάδα όπως αναφέρθηκε από τους Αμερικανούς ομιλητές στο 
Greek Economic Summit-GES2020, το οποίο πραγματοποιείται 
σε ψηφιακή μορφή και διοργανώνεται, για 31η συνεχή χρονιά, 
από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνερ-
γασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και με τη στρατηγική συ-
νεργασία των U.S. Chamber of Commerce και Atlantic Council, 
όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, με  κεντρικό 
θέμα Forging Ahead in Challenging Times, «φιλοξενήθηκαν 
οι απόψεις αμερικανών ομιλητών για ζητήματα που συνδέουν 
τις δυο άκρες του Ατλαντικού και αφορούν στο χρηματοδοτικό 
πλαίσιο έργων υποδομής σε Ελλάδα και Ευρώπη, στο ρόλο 
της Ελληνικής διασποράς στην ενίσχυση του Εμπορίου και 
των Οικονομικών σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Η.Π.Α. και 
ειδικά στην Δυτική Ακτή, και τις Ελληνο-αμερικανικές σχέσεις 
και το Κογκρέσο» όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνω-
ση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, φιλοξενήθηκαν ο Caleb 
Charles McCarry, Counselor to the Chief Executive Officer U.S. 

International Development Finance Corporation (DFC), η Eleni 
Kounalakis, Lieutenant Governor of California, U.S.A και ο Gus 
Bilirakis, Congressman, U.S. House of Representatives, U.S.A.
Ο Caleb Charles McCarry, αναφέρθηκε στο ρόλο του DFC (U.S. 
International Development Finance Corporation), ως ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο για την κυβέρνηση των Ηνωμένων 
Πολιτειών να ενεργοποιηθεί με έναν πολύ θετικό τρόπο σε όλο 
τον κόσμο μέσω επενδυτικής δραστηριότητας. Όπως χαρακτη-
ριστικά, σημείωσε, είναι ένα τμήμα της εξωτερικής πολιτικής 
των ΗΠΑ το οποίο θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επενδύσεις 
ανά τον κόσμο. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση του DFC, 
απέναντι στην Ελλάδα, με προτεραιότητα σε επενδύσεις στον 
τομέα της ενέργειας. Επίσης, τόνισε ότι βλέπει την Ελλάδα ως 
πολύ σημαντικό παράγοντα σταθερότητας στα Βαλκάνια και 
στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή, αναφέροντας τα έργα 
στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα και στην Ελευσίνα.
Από την πλευρά της, η Eleni Kounalakis, περιέγραψε την πολι-
τεία της Καλιφόρνια ως μια προοδευτική πολιτεία των ΗΠΑ, η 
οποία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Μί-

λησε για τη θετική επιρροή των μεταναστών στην οικονομική 
επιτυχία της πολιτείας και τις δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος 
και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Αναφέρθηκε 
σε τομείς με τους οποίους μπορεί η πολιτεία της Καλιφόρνια και 
η Ελλάδα να συνεργαστούν, όπως για παράδειγμα στον τουρι-
σμό, στην καινοτομία και στην τεχνολογία. Παράλληλα, τόνισε 
το ενδιαφέρον και την αγάπη της ελληνοαμερικανικής κοινότη-
τας για την Ελλάδα και τη συμβολή της για την πολύ καλή εικόνα 
την οποία έχουν η Ελλάδα και οι Έλληνες στις ΗΠΑ.
O Gus Bilirakis υπογράμμισε τις εξαιρετικές σχέσεις ΗΠΑ - Ελ-
λάδας αλλά και ΗΠΑ - Κύπρου, αναφέρθηκε στην ένταση στη 
Νοτιοανατολική Μεσόγειο και σχολίασε την προκλητικότητα της 
τουρκικής πλευράς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προσπάθειες 
που γίνονται από την αμερικανική κυβέρνηση για να υπάρξει 
αποκλιμάκωση της έντασης. Τέλος, αναφέρθηκε τις συνεχείς 
προσπάθειες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και των ελ-
ληνο-αμερικανών πολιτικών οι οποίες γίνονται για τη βελτίωση 
των διμερών σχέσεων και την προβολή των θεμάτων ελληνι-
κού ενδιαφέροντος προς την αμερικανική κυβέρνηση.

Στην επένδυση της Pfizer στην Ελλάδα αναφέρθηκε αναλυ-
τικά ο ‘Αλμπερτ Μπουρλά. Όπως τόνισε, η εταιρεία δουλεύει 
και θα δουλέψει στο μέλλον στην ανάπτυξη των ψηφιακών 
της υποδομών και γι’ αυτό επέλεξε τη Θεσσαλονίκη προκει-
μένου να δημιουργήσει έναν από τους κόμβους της (hubs). 
Πρόσθεσε πως παρά την πανδημία που προκάλεσε καθυστε-
ρήσεις, έως το τέλος του έτους θα εργάζονται στη Θεσσαλονί-
κη 200 άνθρωποι και δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τα 
ταλέντα και τις ικανότητές τους, επισημαίνοντας παράλληλα 
πως 15-20% των αιτήσεων που δέχθηκε η εταιρεία για τις 
θέσεις εργασίας προέρχεται από Έλληνες που είχαν φύγει στο 

εξωτερικό την περίοδο της κρίσης και θέλουν τώρα να γυρί-
σουν πίσω. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο σχεδιασμός της Pfizer 
περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ακόμα κόμβου στη Θεσσα-
λονίκη που θα εξυπηρετεί εσωτερικά την εταιρεία και σ’ αυτό 
θα μπορέσουν να δουλέψουν άλλα 350 άτομα. Συνολικά, στα 
δύο κέντρα θα εργάζονται σε πρώτη φάση, είπε, 600 άτομα, 
με την προοπτική αυτός ο αριθμός να διπλασιαστεί.
«Βλέπουμε το περιβάλλον ν’ αλλάζει στην Ελλάδα. Είναι μια 
χώρα που σε καλεί να επενδύσεις σ’ αυτήν και χαίρομαι πολύ 
γι’ αυτό, γιατί είναι η χώρα μου. Και ξέρω πως η παγκόσμια 
κοινότητα νιώθει το ίδιο», κατέληξε ο κ. Μπουρλά, με τον κ. 

Μητσοτάκη να παίρνει το λόγο και να εκφράζει την ικανοποί-
ησή του και να προσθέτει: «Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί για 
την Ελλάδα είναι τα ταλέντα μας και η εμπειρία που διαθέτουν 
όσοι δούλεψαν σε μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό και τώρα 
θέλουν να επιστέψουν στη χώρα τους. Γι’ αυτό τους δίνουμε 
κίνητρα για το 2021 και για τα επόμενα χρόνια». Και κατέληξε 
με ένα μήνυμα προς τον κ. Μπουρλά και τους CEO άλλων με-
γάλων πολυεθνικών που συμμετέχουν στη συζήτηση (Philip 
Morris, Deloitte): «Όσο περισσότερο μιλάτε για την εμπειρία 
σας τόσο περισσότεροι θα έλθουν για να επενδύσουν στην 
Ελλάδα. Σε μια Ελλάδα που αλλάζει».

«Καταφέραμε κι αυξήσαμε τις επενδύσεις κατά την περίοδο της 
πανδημίας. Μπορούμε να χτίσουμε πάνω σ’ αυτό. Δίνουμε έμ-
φαση στην οικονομική διπλωματία, ενθαρρύνουμε εταιρείες να 
επενδύσουν στην Ελλάδα, όπως έκαναν π.χ. η Microsoft και η 
VW, και θέλουμε να ενθαρρύνουμε δικές μας εταιρείες να βγουν 
στο εξωτερικό, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης από το 
ψηφιακό βήμα του 31oυ Greek Economic Summit, όπως ανα-
φέρει το ΑΠΕ. Είμαστε, συνέχισε, ξανά ενεργοί στα Βαλκάνια και 
βλέπω μεγάλες ευκαιρίες στην Αφρική - ειδικά στην Ανατολική 
- αλλά και στη Μέση Ανατολή, όπως κάναμε πρόσφατα με τα 
ΗΑΕ ή με το Ισραήλ και την Κύπρο», υπογράμμισε, κάνοντας 
αναφορά και στο νέο τέμενος που επισκέφθηκε πρόσφατα στο 
‘Αμπου Ντάμπι και είναι χτισμένο εξ ολοκλήρου από ελληνικό 

μάρμαρο. Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην 
Ινδία, για την οποία είπε ότι είναι μια αγορά με δυναμική ακόμη 
και για να επενδύσουν ελληνικές εταιρείες σ’ αυτήν.
Ερωτηθείς, τέλος, από τον κ. Μπουρλά για τη Δημόσια Διοί-
κηση, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η αναδιοργάνωσή της 
υπήρξε βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης από τη στιγμή 
που ανέλαβε τα καθήκοντά της. «Θέλουμε να βελτιώσουμε τους 
δείκτες αποδοτικότητας κι αυτό δεν είναι ένα επικοινωνιακό 
τρικ», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος κυρίως στην ψηφι-
ακή διασύνδεση και απαρίθμησε συγκεκριμένα παραδείγματα, 
όπως την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την επιστρεπτέα προκατα-
βολή. 
«Υπήρχαν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι που έκαναν σπουδαία 

δουλειά την περίοδο της πανδημίας», πρόσθεσε ο πρωθυ-
πουργός, επισημαίνοντας ότι με την κατάλληλη επιβράβευση 
και καθοδήγηση μπορούν να πάνε ακόμα καλύτερα, ενώ η 
κυβέρνηση έχει ήδη κάνει πρόοδο, όπως είπε, ειδικά στον τομέα 
των επενδύσεων, μειώνοντας τα γραφειοκρατικά βάρη. «Χρει-
αζόμαστε πιο γρήγορους ρυθμούς και στη Δικαιοσύνη. Έχουμε 
κάνει ήδη πρόοδο, αλλά αυτή η μεταρρύθμιση θέλει χρόνο», 
κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης, για να επισημάνει ότι η υποχώρη-
ση της πανδημίας το 2021 και η συμπλήρωση 200 ετών από 
την Επανάσταση του 1821 θ’ αποτελέσουν την ευκαιρία για να 
συστηθεί ξανά η Ελλάδα στον κόσμο, πιο ισχυρή και με μεγαλύ-
τερη αυτοπεποίθηση.

ΟΙ ΗΠΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τόνισαν αμερικάνοι ομιλητές στο 31o Greek Economic Summit

ΝΕΟ ΚΟΜΒΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (HUB) ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η PFIZER

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ 31O GREEK ECONOMIC SUMMIT : 
«Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι έκαναν σπουδαία δουλειά την περίοδο της πανδημίας 
 - Θ’ αυξήσουμε τις εξαγωγές και θ’ αποκτήσουμε εξωστρεφή οικονομία»
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Οι ενεργειακές επενδύσεις που συμβάλουν στην ανάδειξη της Ελ-
λάδας σε ενεργειακό κόμβο και στην τόνωση του ανταγωνισμού 
στην αγορά παρουσιάστηκαν χθες στο συνέδριο Greek Economic 
Summit που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επι-
μελητήριο. Σε αυτές, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, περιλαμβάνονται οι 
διεθνείς ενεργειακές διασυνδέσεις, οι νέες υποδομές αποθήκευσης 
φυσικού αερίου αλλά και η επένδυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ για 
την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε νησιά του Αιγαίου και την 
ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με τη Στερεά Ελλάδα μέσω των 
Δωδεκανήσων. 
 Ειδικότερα, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής 
Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) Αριστοφάνης Στεφάτος επε-
σήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει αποδεδειγμένα σύστημα υδρογο-
νανθράκων το οποίο δεν έχει διερευνηθεί ενώ επεσήμανε ότι στό-
χος της ΕΔΕΥ είναι η προσέλκυση νέων επενδύσεων στον τομέα 
της έρευνας. Σημείωσε δε ότι η χώρα μας εκτός από ενεργειακό 
κόμβο αποτελεί στρατηγική περιοχή για επενδύσεις στην έρευνα 
και παραγωγή υδρογονανθράκων. 
 Ο αντιπρόεδρος της Eunice Energy Group Γιώργος Πεχλιβάνο-

γλου παρουσιάζοντας το έργο στο Αιγαίο έκανε λόγο για εμβλη-
ματικό έργο που αποτελεί ήδη μέρος του πλάνου ανάπτυξης του 
ΕNTSO-e (ευρωπαϊκός οργανισμός Διαχειριστών Μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας) και με την υποστήριξη τόσο των ευρωπα-
ϊκών αρχών όσο και της Ελληνικής κυβέρνησης οδεύει προς την 
ολοκληρωτική ένταξή του στα Ευρωπαϊκά Projects of Common 
Interest (PCI) το 2021. 
 «Το έργο αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με τη Στε-
ρεά Ελλάδα μέσω των Δωδεκανήσων (SAI) δημιουργεί πολλαπλά 
οφέλη, τόσο στο κομμάτι της ενεργειακής σταθερότητας και της δι-
είσδυσης των ΑΠΕ όσο και σε ότι αφορά την εμπορική και οικονο-
μική αξιοποίηση ακριτικών νησιωτικών περιοχών. Η δημιουργία 
υποδομών μόνιμης διαμονής προσωπικού σε μία πληθώρα νη-
σιών και νησίδων της περιοχής για λόγους λειτουργίας και συντή-
ρησης των έργων καθώς και των σχετικών λιμενικών έργων και 
τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων είναι σε θέση να δώσουν νέα 
πνοή στις περιοχές αυτές», τόνισε. Αναφέρθηκε επίσης στη μονά-
δα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες που αναπτύσσει ο όμιλος 
στη Δυτική Μακεδονία, κόστους 300 εκατ. ευρώ που θα επιτρέψει 

- όπως είπε - στην Ελλάδα να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ευρύ-
τερη περιοχή όσον αφορά στο κομμάτι της σταθεροποίησης του 
δικτύου και της παροχής υπηρεσιών τόσο στον ελληνικό χώρο 
όσο και στους διασυνοριακούς διαχειριστές δικτύου. 
 Ο Φερνάντο Καλλιγάς, στέλεχος του ΔΕΣΦΑ σημείωσε πως οι 
μέτοχοι του Διαχειριστή επενδύουν σε έργα που αναδεικνύουν 
την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο. Ανέφερε ότι επίκειται το market 
test για την διασύνδεση με τη Β. Μακεδονία ενώ με τα έργα για 
τη μεταφορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου μικρής κλίμακας 
καθίσταται δυνατή η τροφοδοσία περιοχών που είναι απομακρυ-
σμένες από το δίκτυο αγωγών. 
 Ο διευθυντής του πρότζεκτ κατασκευής του πλωτού Σταθμού 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, 
Κώστας Σιφναίος ανέφερε ότι το έργο θα έχει πολλαπλά οφέλη για 
την Ελλάδα και τις χώρες της περιοχής (βελτίωση της ασφάλειας 
εφοδιασμού, περισσότερες επιλογές προμήθειας κ.α.) ενώ έχει 
συνέργειες με όλα τα έργα διεθνών διασυνδέσεων που αναπτύσ-
σονται, καθώς και με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού 
αερίου.

«Στον άμεσο σχεδιασμό μας στο υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων είναι η δημιουργία ενός μικρού εγγυοδοτικού 
προϊόντος, προκειμένου οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρή-
σεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην αναγκαία 
ρευστότητα». 
 Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- υπογραμμίζει σε ανάρτησή του 
στο Twitter ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάν-
νης Τσακίρης. 
 Ακόμη ο ίδιος αναφέρει: «με τραπεζική μόχλευση, ο συνολι-
κός προϋπολογισμός του θα ανέλθει στα 450 εκατ. ευρώ, θα 
αφορά σε εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκότε-
ρους όρους και μέγιστο δάνειο τις 50.000 ευρώ. Ακολουθούν 
ευέλικτα και έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία με την Αναπτυ-

ξιακή Τράπεζα και διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς». 
«Αξίζει να υπογραμμίσουμε τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο 
που καταφέραμε να διαδραματίζει σήμερα η Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα, συνεχίζει ο ίδιος, γεγονός που επισημάν-
θηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 8η έκθεση για 
την Ελλάδα στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. 
 Ενδεικτικά, σημειώνεται σε αυτήν ότι οι κρατικές εγγυήσεις 
της τράπεζας οδήγησαν σε αύξηση 8,3% του ρυθμού των 
χορηγήσεων από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις, ένα πο-
σοστό αύξησης που είχε να επιτευχθεί από τα μέσα του 2009». 
 Ακόμη ο υφυπουργός αναφέρει ότι «η πολύ στενή συνερ-
γασία μας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως και 
με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, επιτελεί 

ένα σπουδαίο έργο στο κομμάτι της χρηματοδότησης μέσω 
ιδίων κεφαλαίων σε γρήγορα αναπτυσσόμενες και καινο-
τόμους επιχειρήσεις. Θα συνεχιστεί και μαζί θα στηρίζουμε 
απαρεγκλίτως την ελληνική επιχειρηματικότητα όχι μόνο για 
να σταθεί όρθια σήμερα αλλά και για να μετεξελιχθεί, όπως 
της αξίζει και μπορεί, σε πιο εξωστρεφή και ανταγωνιστική». 
Τέλος, σε προηγούμενη ανάρτηση του ο υφυπουργός σημει-
ώνει: «η Αναπτυξιακή Τράπεζα ενισχύει την πορεία των χρη-
ματοδοτικών εργαλείων ΤΕΠΙΧ και Ταμείο Εγγυοδοσίας, που 
συγχρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ. Επισημαίνω 
πως, έως σήμερα, έχουν εκταμιευθεί, συνολικά, 5 δισ. ευρώ, 
ενώ η συνολική αξία των προγραμμάτων θα ανέλθει σε 8,6 
δισ. ευρώ». 

Σε μια ουσιαστική βελτίωση προχώρησε σύμφωνα με το ΑΠΕ ο 
Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του 
υπουργείου Οικονομικών στην Ολομέλεια, προκειμένου περισ-
σότεροι νέοι της γενιάς του «brain drain» να μπορούν να εντα-
χθούν στις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις για όσους θέλουν να 
μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην χώρα.
 O υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τροποποίησε 
μια από τις προϋποθέσεις, και έτσι θα μπορεί να ενταχθεί στο κα-

θεστώς στο καθεστώς των ευνοϊκών φορολογικών κινήτρων 
ένα φυσικό προσώπου που «δεν ήταν φορολογικός κάτοικος 
της Ελλάδος τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη».
Στην αρχική διάταξη του σχεδίου νόμου είχε προβλεφθεί ως 
προϋπόθεση το φυσικό πρόσωπο «να μην ήταν φορολογικός 
κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα 7 χρόνια από τα 8 χρό-
νια».
Με αυτή την τροποποίηση, είπε ο υπουργός Οικονομικών 

«παρέχουμε κίνητρα για την επιστροφή στην πατρίδα τους και 
στα νέα παιδιά μας που έφυγαν στο εξωτερικό τα προηγούμενα 
χρόνια».
Μια τροποποίηση της διάταξης, που κατά τη συζήτηση του 
σχεδίου νόμου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της 
Βουλής, την είχαν ζητήσει και κόμματα της αντιπολίτευσης.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: ΣΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Είναι η δημιουργία ενός μικρού εγγυοδοτικού προϊόντος για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις   

ΒΟΥΛΗ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ «BRAIN DRAIN» ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ 
ΣΤΙΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

Το έργο για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαι-
νομένων που θα λύσει προβλήματα πολλών ετών σε 
δρόμους του Πειραιά, δημοπρατείται από την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Πειραιά. Ο προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται σε 9.300.000 ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ, 
χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας 
Αττικής και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών είναι η 12η Ιανουαρίου 2021.
Τα αντιπλημμυρικά έργα θα πραγματοποιηθούν στην 
περιοχή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στον 
Δήμο Πειραιά, εκεί όπου έχουν δημιουργηθεί σοβαρά 
προβλήματα κατά το παρελθόν από βροχοπτώσεις, 
με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τις πλημμύρες της 
24ης Οκτωβρίου 2014, όταν οι δρόμοι της περιοχής 
μετατράπηκαν σε χειμάρρους παρασύροντας και κα-
ταστρέφοντας αυτοκίνητα και επιχειρήσεις. Σύμφωνα 
με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, με το υπό 
εκτέλεση έργο θα καλυφθεί η αποχέτευση λεκάνης 
απορροής έκτασης περίπου 800 στρεμμάτων, που 
εκτείνεται βόρεια της λεωφόρου Θηβών και μέχρι το 
ύψος της οδού Μπελογιάννη - Τζαβέλλα με αποδέκτη 

το συλλεκτήρα ομβρίων της Λεωφόρου Θηβών και 
συγκεκριμένα στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αργυ-
ροκάστρου και Δηλαβέρη.
Σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος 
Πατούλης ανέφερε για έναν «ρεαλιστικό σχεδιασμό 
και με στόχο την ασφάλεια των πολιτών συνεχίζουμε 
τις παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αντιπλημμυρι-
κή θωράκιση της Αττικής. Τα έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας και οι υποδομές που σχετίζονται με τη 
θωράκιση της ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας 
των πολιτών αποτελούν βασική μας προτεραιότητα. 
Με ρεαλιστικό σχεδιασμό και όραμα την αναπτυξιακή 
επανεκκίνηση της Αττικής δρομολογούμε νέα έργα 
όπως αυτό στον Δήμο Πειραιά το οποίο θα ενισχύσει 
σημαντικά την ασφάλεια των πολιτών της περιοχής». 
Επεσήμανε δε πως βούληση της περιφέρειας είναι να 
προχωρά με γρήγορους ρυθμούς αναπτυξιακά έργα 
και υποδομές. «Στο πλαίσιο αυτό εντείνουμε τη συ-
νεργασία μας με όλα τα αρμόδια υπουργεία και τους 
δήμους της Αττικής. Στο στρατηγικό σχεδιασμό μας 
είναι η υλοποίηση υποδομών με ισότιμο και δίκαιο 

τρόπο. Αυτό το επιτυγχάνουμε με δύο βασικά κριτήρια 
τον επιμερισμό των πόρων σύμφωνα με την προτεραι-
οποίηση των έργων και την αναλογική κατανομή τους 
ανά περιφερειακή ενότητα».
Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά 
Σταυρούλα Αντωνάκου, έκανε λόγο για μια σημαντική 
ημέρα καθώς «είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσουμε τη δημοπράτηση του τέταρτου με-
γάλου έργου, που είχαμε εντάξει στο πρόγραμμα της 
Περιφέρειας, αμέσως μετά την ανάληψη των καθη-
κόντων μας». Η κυρία Αντωνάκου τόνισε πως πέραν 
των τεσσάρων αντιπλημμυρικών έργων συνολικού 
προϋπολογισμού 39,5 εκατ. ευρώ που ήδη έχουν δη-
μοπρατηθεί από την Περιφέρεια για την αντιμετώπιση 
πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές των Δήμων 
Περάματος, Κορυδαλλού, Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και 
Πειραιά, θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις με στόχο στην 
επόμενη τροποποίηση του προγράμματος έργων, να 
ενταχθεί και το έργο της αποχέτευσης ομβρίων υδά-
των περιοχών του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας.

«Στόχος μας είναι να βάλουμε την τηλεδιάσκεψη στη 
ζωή μας όσον αφορά στην αλληλεπίδραση του πολί-
τη με το Δημόσιο. Το έχουμε κάνει στην ΑΑΔΕ, θα το 
κάνουμε και στον ΟΑΕΔ» τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
σε ομιλία του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Κυριάκος Πιερρακάκης στο συνέδριο του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Εξαγωγέων. 
Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι «πιστεύουμε στην εξω-
στρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων» και τόνισε τη 
συνεργασία με τα υπόλοιπα υπουργεία «για να μπορέ-
σουμε να αλλάξουμε τον τρόπο ώστε να υπάρχει δι-
ευκόλυνση, ευελιξία και ταχύτητα σε ό,τι αφορά στην 
επαφή του πολίτη, του επιχειρηματία με το Δημόσιο». 
Ο υπουργός έκανε λόγο για καταλυτικά βήματα προς 
αυτήν την κατεύθυνση που έχουν γίνει, όπως η Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου, το gov.gr, όπου βρίσκο-
νται περισσότερες από 720 υπηρεσίες με τους οποίους 
αλληλεπιδρά ο πολίτης και δεν απαιτούν φυσική πα-
ρουσία. «Στόχος είναι να ψηφιοποιήσουμε ακόμη πε-
ρισσότερες υπηρεσίες και να φτάσουμε τις 1.000 σε 
λίγους μήνες. Πάνω από 2 εκατομμύρια νέα έγγραφα 

έχουν εκδοθεί από τις νέες μόνο υπηρεσίες του gov.gr 
που έχουν προστεθεί το τελευταίο 8μηνο» επεσήμανε 
ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε ότι «στοχεύουμε να 
βελτιώσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες όλων των πολι-
τών αλλά πρέπει πάντα να υπάρχει ένα κανάλι που να 
επιτρέπει σε εκείνους που δεν έχουν ψηφιακές δεξιότη-
τες να μπορούν να εξυπηρετούνται από το Δημόσιο». 
Αναφερόμενος στον ρόλο των ΚΕΠ, είπε ότι «έχουν 
στρατηγικό χαρακτήρα κι αυτό που επιθυμούμε είναι 
να ολοκληρώσουν το ιδρυτικό τους όραμα, δηλαδή 
να είναι το μόνο σημείο επαφής με το κράτος». Επί-
σης συμπλήρωσε ότι μέσω της εφαρμογής KEPlive ο 
πολίτης μπορεί να κλείσει ψηφιακά ραντεβού με τον 
αρμόδιο υπάλληλο. Ο υπουργός τόνισε ότι «εντός της 
εβδομάδας δημοσιοποιούμε την Βίβλο Ψηφιακού Με-
τασχηματισμού που περιγράφει περισσότερα από 400 
έργα, μικρά και μεγάλα, τα οποία θα συντελεστούν 
την επόμενη τετραετία». Σημείωσε επίσης τη μεγάλη 
σημασία της χρηματοδοτικής δυνατότητας που θα 
δοθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης παράλληλα με τη 
νέα προγραμματική περίοδο του νέου ΕΣΠΑ και με τον 

κρατικό προϋπολογισμό και «ταυτόχρονα με τη διάθε-
σή μας να προχωρήσουμε σε περισσότερες συμπράξεις 
του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα». 
Κλείνοντας ο κ. Πιερρρακάκης μίλησε για την Εθνική 
Ψηφιακή Ακαδημία στο gov.gr, ενώ όσον αφορά τις 
ψηφιακές υποδομές στις τηλεπικοινωνίες σχετικά με 
την ανάπτυξη δικτύων 5G, επεσήμανε ότι η χώρα θα 
έχει πρόσβαση σε δίκτυα 5ης γενιάς από το νέο έτος 
στα μεγάλα αστικά κέντρα κι από κει και πέρα υπάρ-
χει προγραμματισμός «το 60% της χώρας να έχει 
καλυφθεί […] μέσα σε μια τριετία και το 94% της 
χώρας σε μια 6ετία. Ταυτόχρονα μέσα από τα έσοδα 
της δημοπρασίας δημιουργούμε ένα fund, το ταμείο 
“ΦΑΙΣΤΟΣ” που θα χρηματοδοτεί start up επιχειρήσεις 
και όχι μόνο, οι οποίες θα αξιοποιούν αυτές τις νέες 
τεχνολογικές δυνατότητες των δικτύων 5ης γενιάς. 
Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε την καινοτομία και 
την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω των νέων 
τεχνολογικών εργαλείων».

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 9,3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΥΡ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: «ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 
Όσον αφορά την αλληλεπίδραση του πολίτη με το Δημόσιο»  
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Τις τεράστιες προοπτικές σε μια ποικιλία βασικών τομέων που 
προσφέρει σήμερα η Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα σημαντικά 
βήματα και τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έκανε αλλά και πρό-
κειται άμεσα να προωθήσει η κυβέρνηση, ανέδειξε –σημειώ-
νει το ΑΠΕ-  ο υφυπουργός Εξωτερικών και αρμόδιος Οικο-
νομικής Διπλωματίας Κώστας Φραγκογιάννης, στην ελληνική 
Οικονομική Διάσκεψη Κορυφής που άρχισε την Τρίτη 1/12 και 
ολοκληρώνεται αύριο υπό την διοργάνωση του Ελληνοαμε-
ρικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Στο πλαίσιο αυτό προσκάλεσε τους Αμερικανούς επενδυτές να 
εξερευνήσουν τις πολλές και μοναδικές επενδυτικές και εμπο-
ρικές ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας και να διατυπώ-
σουν τα επιχειρηματικά σχέδια και τους στόχους τους.
Στην παρέμβασή του ο κ. Φραγκογιάννης αναφέρθηκε στις 
σταθερές και αυξανόμενες εμπορικές σχέσεις των δύο χω-
ρών, βάσει των οποίων από το 2016 έως το 2019, οι καθαρές 
εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) από τις ΗΠΑ στην 
Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 40%, με το διμερές εμπόριο να 
φθάνει τα 2,5 δισ. ευρώ το 2019.
Πρόκειται για μία διευρυμένη εμπορική σχέση που εκδηλώ-
θηκε, όπως διευκρίνισε, και σε ένα προηγούμενο διμερές 
φόρουμ, καθώς και στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου 
Ελλάδας-ΗΠΑ, φέτος, με μία ατζέντα που καλύπτει ένα ευρύ 
φάσμα εμπορικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών όπου 
αξιωματούχοι από τις δύο χώρες συζήτησαν την Εθνική 
Στρατηγική Εξωστρέφειας της Ελλάδας, την πιθανή αμερικα-
νική επένδυση στο ναυπηγείο Ελευσίνας και στα λιμάνια της 
Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, την υλοποίηση ορισμέ-
νων κοινών εμπορικών και επενδυτικών σχεδίων, καθώς και 
τη συνεχιζόμενη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, του 

τουρισμού και της τεχνολογίας, όπως δίκτυα 5G, Τεχνητή 
Νοημοσύνη, Cybersecurity, Cloud Technologies και χρήση 
τεχνολογικών εφαρμογών για την καταπολέμηση της πανδη-
μίας COVID-19.
Η Ελλάδα σήμερα, τόνισε ο υφυπουργός Οικονομικής Δι-
πλωματίας, έχει γίνει ένας πολύ ελκυστικός επενδυτικός 
προορισμός. Πριν από την εμφάνιση της πανδημίας, η ελλη-
νική οικονομία είχε εισέλθει σε μια ισχυρή φάση ανάπτυξης 
και υποδέχτηκε νέες εισροές ξένων επενδύσεων. Χάρη σε 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις της τελευταίας 10ετίας η χώρα 
έχει αναδιαρθρώσει την οικονομία της, εξορθολογίσει τα 
δημοσιονομικά της και ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. 
Αναπροσανατολίστηκε στις παγκόσμιες αγορές, προσέλκυσε 
ρεκόρ ΑΞΕ και πέτυχε ρεκόρ εξαγωγών, ενώ έχει γίνει ένα νέο 
κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας.
Ο κ. Φραγκογιάννης αποσαφήνισε ότι τους τελευταίους 18 
μήνες, η ελληνική κυβέρνηση έχει εφαρμόσει περισσότερες 
από 36 σημαντικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, που 
κυμαίνονται από μειώσεις φόρων έως δραστική μείωση της 
γραφειοκρατίας, ενώ φέτος θέσπισε και μία νέα νομοθεσία 
για την αειφόρο ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας, καθώς και νέες πρωτοβουλίες για την 
προσέλκυση πλούσιων επενδυτών και συνταξιούχων από 
το εξωτερικό. Παράλληλα, έκανε μνεία στις δεσμεύσεις του 
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για περαιτέρω διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις τους επόμενους 12 μήνες, με προτε-
ραιότητα στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις συμβάσεις 
δημοσίων έργων, τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και τον εξορθολογισμό του συστήματος δικαιοσύνης.
   Αναφερόμενος στην πανδημία, ως καταλύτη, επισήμανε 

την αναβάθμιση της συνολικής ψηφιακής στρατηγικής της 
κυβέρνησης και τη νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης που προσφέρει τώρα εκατοντάδες δημόσιες υπηρεσίες 
διαδικτυακά. Ένα ψηφιακό άλμα, όπως το χαρακτήρισε, που 
θα έχει εκτεταμένες θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότη-
τα και την ανταγωνιστικότητα, ώστε ακόμη και εν μέσω της 
τρέχουσας παγκόσμιας αβεβαιότητας, η Ελλάδα να είναι ένας 
πολλά υποσχόμενος και ασφαλής επενδυτικός προορισμός 
για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.
   Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Φραγκογιάννης αναφέρθηκε εκτενώς 
και στα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που 
εφάρμοσε η ελληνική κυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας τον 
άμεσο οικονομικό αντίκτυπο της κρίσης έως ότου η οικονομία 
μπορέσει να ανακάμψει.
Τέλος, αναλύοντας την εικόνα της Ελλάδας στα μάτια των 
επενδυτών, είπε ότι σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, πε-
ρισσότερο από το 70% των επενδυτών έχουν τώρα θετική -ή 
πολύ θετική- άποψη της συνολικής απόκρισης της Ελλάδας, 
των μέτρων στήριξης και της ανάπτυξης των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Υπογράμμισε ότι η χώρα προ-
σφέρει τεράστιες προοπτικές σε μια ποικιλία βασικών τομέων, 
από την ενέργεια έως τις υποδομές, από την τεχνολογία έως 
τον τουρισμό. Παρά την πανδημία, υπογράμμισε ο κ. Φρα-
γκογιάννης, υπάρχουν σήμερα οκτώ τομείς της οικονομίας 
που είναι ιδιαίτερα ώριμοι για την ανάπτυξη των επιχειρή-
σεων και τις επενδύσεις, και οι οποίοι προσφέρουν εξαιρετικά 
ελκυστικές ευκαιρίες, καθώς και το πρόγραμμα ιδιωτικοποιή-
σεων του ΤΑΙΠΕΔ .

Πόσο ρεύμα «καίνε» το σίδερο, το πλυντήριο, το στεγνωτή-
ριο; Σε πόσα ευρώ «μεταφράζεται» το ξεχασμένο αναμμένο 
θερμοσίφωνο; Πόσο κοστίζει η θέρμανση με κλιματιστικό; 
Πόσο πάει «το μαλλί» για ένα στέγνωμα και φορμάρισμα, για 
να είναι κανείς ...στην τρίχα και εντός καραντίνας;
Μία εφαρμογή στη συσκευή κινητού τηλεφώνου, που λαμ-
βάνει τα δεδομένα από έναν μικρό μετρητή στον ηλεκτρολογι-
κό πίνακα του σπιτιού, έχει όλες τις απαντήσεις και προσεχώς 
θα είναι διαθέσιμη σε πολίτες της Θεσσαλονίκης, αναφέρει σε 
δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Πρόκειται για το ερευνητικό πρόγραμμα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Ίρις - Ένα οικιακό σύστημα 
πληροφόρησης για την ηλεκτρική ενέργεια - eeRIS», το οποίο 
συντονίζει το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-

λογιστών Γιώργο Ανδρέου. Η πιλοτική εφαρμογή του προ-
γράμματος ξεκινά τους επόμενους μήνες και οι Θεσσαλονικείς 
καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή. 
Προφανής στόχος της παρακολούθησης των μετρήσεων 
από τους οικιακούς χρήστες, είναι η εκπαίδευσή τους στο να 
κατανοήσουν πώς κατανέμεται η κατανάλωση ρεύματος από 
διάφορες ηλεκτρικές συσκευές και πώς μπορούν να κάνουν 
εξοικονόμηση ενέργειας. Αντίστοιχα, από την πλευρά του 
πανεπιστημίου, μέσα από την παρατήρηση της συμπεριφο-
ράς των συμμετεχόντων καταναλωτών θα καταγραφούν 
όλες οι αναγκαίες αλλαγές για την εξοικονόμηση ενέργειας, 
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προσπάθεια για την 
προστασία του περιβάλλοντος.
«Πώς θα λειτουργούν οι μετρητές»
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, οι συμμετέχοντες θα 
έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στην 

πλατφόρμα eeRIS, η οποία περιλαμβάνει κατάλληλο μετρητι-
κό εξοπλισμό που εγκαθίσταται στον ηλεκτρολογικό πίνακα 
του σπιτιού και παρέχει πρόσβαση στην εφαρμογή κινητού 
τηλεφώνου eeRIS. Μέσω της εφαρμογής θα μπορούν να 
ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο αλλά και μέσω εβδομα-
διαίων αναφορών για το πόση ενέργεια χρησιμοποιούν, ποιες 
συσκευές ευθύνονται γι’ αυτό κ.ά. 
Επίσης, θα δέχονται συμβουλές για μικρές ή μεγάλες αλλαγές 
που μπορούν να κάνουν στο σπίτι ή στη συμπεριφορά τους, 
ώστε να εξοικονομήσουν ενέργεια.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους 
στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟ-
ΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, 
ΓΙΑ «ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Πιλοτικό πρόγραμμα του ΑΠΘ
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Παραγωγικό χαρακτήρισε το τρέχον έτος ο διευθύνων σύμ-
βουλος του ΤΑΙΠΕΔ Ριχάρδος Λαμπίρης, παρά το γεγονός, 
όπως είπε, ότι οι προκλήσεις στην ευρύτερη οικονομία λόγω 
της πανδημίας «δεν μας εμπόδισαν να παραμείνουμε πλήρως 
αφοσιωμένοι στην αποστολή μας, δηλαδή να επικεντρωθούμε 
στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, στηρίζοντας την 
εθνική προσπάθεια για την ανάκαμψη της οικονομίας». Σημείω-
σε δε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι οι επιτυχίες που είχε η χώρα 
στην προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών τα τελευταία χρόνια 
έχουν περιορίσει σε κάποιο βαθμό την έκταση του αντίκτυπου 
του Covid-19.
Μιλώντας στο πάνελ «Enhancing Growth Through Efficient 
Exploitation of State Assets» της 31ης Ετήσιας Ελληνικής Οικο-
νομικής Διάσκεψης (31st Greek Annual Economic Summit) που 
διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ο 
κ. Λαμπίρης επεσήμανε ότι η χρονιά που ολοκληρώνεται θέτει 
τις βάσεις για το 2021, προκειμένου να ικανοποιηθεί ο στόχος 

για έσοδα της τάξης του 1,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Ενδεικτικά, ο κ. Λαμπίρης ανέφερε την έναρξη 
τριών διαγωνισμών για ισάριθμα περιφερειακά λιμάνια, την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις ΔΕΠΑ Υποδομών και ΔΕΠΑ 
Εμπορίας και την είσοδο στη β’ φάση των δεσμευτικών προ-
σφορών και για τα δύο assets, την έναρξη του διαγωνισμού για 
την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου στη Ν. Καβάλα, ενώ μό-
λις πριν από δύο ημέρες εκκίνησε και η διαγωνιστική διαδικασία 
για μεταλλευτικά περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου 
που μίσθωνε η ΛΑΡΚΟ. Ακόμη, είναι σε εξέλιξη η πρόσληψη 
συμβούλων για τον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού, ένα 
έργο που εκτιμάται ότι θα προσελκύσει σημαντικό εθνικό και 
διεθνές ενδιαφέρον.
Ανέφερε, επίσης, πως το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν έχει υπο-
χωρήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κάτι που αποτελεί 
αποτέλεσμα της προσπάθειας που έχει γίνει τα προηγούμενα 
χρόνια για να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως 

επενδυτικού προορισμού. Η σημαντική συμμετοχή ενδιαφερό-
μενων επενδυτών, εγχώριων και διεθνών, σε μια σειρά διαγω-
νισμών του Ταμείου είναι η ισχυρότερη απόδειξη για αυτό, είπε.
Σύμφωνα με τον κ. Λαμπίρη, το διεθνές ενδιαφέρον που έχει 
εκδηλωθεί για περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ έχει προέλθει 
από Ευρωπαίους, Αμερικανούς και Ασιάτες επενδυτές. Ιδιαίτερα 
στα περιφερειακά λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας 
και της Ηγουμενίτσας καταγράφεται έντονα και το αμερικανικό 
στοιχείο. Επιπλέον, ολοκληρώνεται η προετοιμασία για δύο 
ακόμη λιμάνια, ώστε να ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί στο πρώτο 
τρίμηνο του 2021.
Τέλος, στον κλάδο του real estate είναι σε εξέλιξη το E-Auction IX 
με επτά ακίνητα, τα οποία τώρα αξιολογούνται από ενδιαφερό-
μενους επενδυτές. Ένα έργο ορόσημο, αυτό της ανάπτυξη της 
παλαιάς αμερικανικής βάσης στις Γούρνες της Κρήτης, όπου θα 
μπορεί να αναπτυχθεί και καζίνο, είναι έτοιμο και θα εκτιμηθεί η 
σωστή ώρα για την έναρξη του, κατέληξε.

Στην απλοποίηση και αναβάθμιση των διαδικασιών προκή-
ρυξης και υλοποίησης διαγωνισμών προμηθειών προχωρά 
–σημειώνει το ΑΠΕ-  η ΕΔΑ Αττικής, υιοθετώντας σύγχρονα 
ψηφιακά εργαλεία. Συγκεκριμένα προχώρησε στην υιοθέτηση 
της υπηρεσίας sourceOΝΕ της εταιρείας cosmoOne, η οποία θα 
συμβάλει στη σημαντική αναβάθμιση του τρόπου διενέργειας 
των διαγωνισμών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια, την 
ταχύτητα προκήρυξης και διεξαγωγής, ενώ διασφαλίζει την ίση 
πρόσβαση των δυνητικών προμηθευτών και τη διαφάνεια.
«Η ΕΔΑ Αττικής, επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό των λειτουργιών και υπηρεσιών της αξιοποιώντας τις 

δυνατότητες και ευκαιρίες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολο-
γίες και εφαρμογές ΙΟΤ. Ήδη, έξυπνες ψηφιακές λύσεις εφαρμό-
ζονται στην ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας βελτιώνοντας 
σημαντικά την επιχειρησιακή λειτουργία του. Ταυτόχρονα, 
αναβαθμίζονται τα πληροφοριακά και ψηφιακά συστήματα, 
ενώ σχεδιάζονται ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία που διευ-
κολύνουν παρόχους, επαγγελματίες του κλάδου και φυσικά, 
τους τελικούς καταναλωτές», τονίζει η εταιρεία.
Ο εκτελεστικός πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ Αττικής, Πιέρρος 
Χατζηγιάννης σημείωσε σχετικά: «Με την ψηφιοποίηση των 
διαγωνισμών, η ΕΔΑ Αττικής, περνά δυναμικά στη νέα εποχή 

και ενισχύει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία και την αποτελε-
σματικότητά της προς όφελος των μετόχων, των συνεργατών 
και των καταναλωτών. Η υιοθέτηση των πλεονεκτημάτων που 
προσφέρει η νέα, ψηφιακή τεχνολογία, αποτελεί στρατηγική 
επιλογή για την εΕταιρεία. Ιδιαίτερα στο νευραλγικό κομμάτι 
των προμηθειών, αυτή η επιλογή είναι μέρος μιας σειράς βη-
μάτων και σύγχρονων εταιρικών πολιτικών, που θα ακολου-
θήσουν στο κρίσιμο ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού 
της ΕΔΑ Αττικής».

Μόλις το 3% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αξιοποιούν λύσεις 
τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) έναντι 45% παγκοσμίως, σύμφωνα 
–όπως σημειώνει το ΑΠΕ- με μελέτη του ΣΕΒ που υπογραμμίζει 
ότι «η ΤΝ δυστυχώς, δεν περιλαμβάνεται ακόμα στις επενδυτικές 
προτεραιότητες των επιχειρήσεων της χώρας». Παρά το γεγο-
νός ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν λύσεις ΤΝ, εμφανίζουν 
περιθώρια κέρδους έως 17% καλύτερα από τον ανταγωνισμό, 
με συστήματα προληπτικής συντήρησης, μείωσης σφαλμά-
των στην παραγωγή, υποβοήθησης εργασιών από ρομπο-
τικές μηχανές, προβλέψεων ζήτησης, διαχείρισης ποιότητας, 
εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης πελατών, λήψης αποφάσεων 
χωρίς ανθρώπινη παρουσία, κλπ. Ενδεικτικά, οι βιομηχανικές 

επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν έως 5% την αποδοτικό-
τητα στην παραγωγή, ως 13% την κερδοφορία, έως 12% την 
εξοικονόμηση καυσίμων, έως 10% το χρόνο διάθεσης προϊό-
ντων στην αγορά. Στο λιανικό εμπόριο, επιτυγχάνεται έως 20% 
μείωση στα αποθέματα, έως 30% μείωση του χρόνου αποθε-
ματοποίησης και έως 30% αύξηση των online πωλήσεων. Στην 
ηλεκτρική ενέργεια επιφέρει έως 20% αύξηση της παραγωγής 
και έως 20% βελτίωση της κερδοφορίας.
Η ΤΝ επίσης μπορεί να προσφέρει λύσεις σε σύγχρονες κοινωνι-
κές προκλήσεις, όπως η ταχύτερη εύρεση θεραπειών, η βελτίω-
ση της παραγωγικότητας του νοσηλευτικού προσωπικού (έως 
50%), η μείωση των δαπανών υγείας (έως 10%), αλλά και η 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συνολικά 
ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι η διάχυση της ΤΝ στην Ελλάδα μπορεί να 
αυξήσει αθροιστικά το ΑΕΠ κατά περίπου 200 δισ. ευρώ σε 15 
χρόνια.
Ο ΣΕΒ προτείνει την σύσταση Εθνικής Επιτροπής Τεχνητής Νοη-
μοσύνης για τον συντονισμό, τη συνεργασία με τα εμπλεκόμενα 
υπουργεία, τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου και του 
κώδικα δεοντολογίας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 
Η Ελλάδα είναι στην 23η θέση του σχετικού δείκτη της Ε.Ε. 
(Government AI Readiness Index) καθώς 16 χώρες της ΕΕ ήδη 
υλοποιούν προγράμματα μεγάλης κλίμακας, ενώ 5 είναι σε τελι-
κό στάδιο σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής.

ΡΙΧ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ - ΤΑΙΠΕΔ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ 
ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Και στην ανάκαμψη της οικονομίας  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΣΕΒ: Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
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Συμφωνία για την ολοκληρωμένη μελέτη, προμήθεια 
και κατασκευή μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης 
απορριμμάτων στο Cheshire της Αγγλίας, υπέγραψε 
Κοινοπραξία εταιρειών με επικεφαλής τη MYTILINEOS 
δυναμικότητας 400.000 τόνων μη ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων ανά έτος. Τις εργασίες –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- θα αναλάβει ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανά-
πτυξης για λογαριασμό των εταιρειών Covanta, Biffa 
και Green Investment Group.
Ο συνεργάτης της MYTILINEOS σε αυτό το έργο είναι 

η Standardkessel Baumgarte GmbH (SBG), ένας από 
τους πλέον γνωστούς τεχνολογικούς παρόχους στον 
χώρο της ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων.
Η MYTILINEOS, ως επικεφαλής της κοινοπραξίας, θα 
παρέχει υπηρεσίες διεύθυνσης του έργου, σχεδιασμό, 
προμήθεια, και ανέγερση του εργοστασίου. Η εγκατά-
σταση έχει σχεδιαστεί για ονομαστική ετήσια αξιοποί-
ηση 400.000 τόνων απορριμμάτων και θα τροφοδο-
τείται από το υπόλειμμα αστικών στερεών αποβλήτων, 
αλλά και από εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα.

Το έργο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ανάπτυξης 
ενός κόμβου για τις τεχνολογίες ενέργειας και πόρων, 
που είναι γνωστός ως Protos και ανήκει στην Peel L&P 
Environmental. Ο κόμβος θα συγκεντρώσει μια σειρά 
ενεργειακών λύσεων χαμηλού περιβαλλοντικού απο-
τυπώματος για τις επιχειρήσεις και στοχεύει να αποτε-
λέσει παράδειγμα για το Ηνωμένο Βασίλειο στην κα-
τεύθυνση επίτευξης του στόχου μηδενικών εκπομπών 
άνθρακα. Η εγκατάσταση αναμένεται να ξεκινήσει την 
εμπορική της λειτουργία το 2024.

Παρατείνεται, μέχρι την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, στις 
23:59 ή έως τη συμπλήρωση των προσφερόμενων 
θέσεων, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσε-
ων για τη δωρεάν πρόσβαση ανέργων σε διαδικτυα-
κά μαθήματα διαφορετικών ειδικοτήτων στο πλαίσιο 
της νέας συνεργασίας του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με το Coursera. Ήδη –
όπως αναφέρει το ΑΠΕ- έχουν υποβληθεί περισσότερες 
από 27.000 αιτήσεις.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά, μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, 
με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κω-
δικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/
ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-
katartise-gia-anergous-coursera.
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr - Εκπαίδευση 

- Ψηφιακές Δεξιότητες - Δωρεάν κατάρτιση για ανέρ-
γους (Coursera).
Η εταιρεία Coursera, μέσω της παγκοσμίως αναγνω-
ρισμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, 
που διαθέτει, παρέχει σειρά μαθημάτων σε πλήθος 
ειδικοτήτων σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστή-
μια του κόσμου, όπως τα Carnegie Mellon, Columbia 
University, Duke University, École Polytechnique, 
Johns Hopkins University, Imperial College, New York 
University, Princeton University, Stanford University, 
University of Chicago, University of Leeds και Yale 
University.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ΟΑΕΔ 
παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε έως 50.000 εγγεγραμ-
μένους ανέργους σε 77 σειρές μαθημάτων υποτιτλι-
σμένων στα ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800 
αγγλόγλωσσες σειρές μαθημάτων, με στόχο την ανα-

βάθμιση των δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων γνώ-
σεων, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
του Coursera.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων, θα αποστέλλεται 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους 
ωφελούμενους με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την 
εγγραφή και την πρόσβασή τους στην πλατφόρμα του 
Coursera.
Η διαδικασία επιλογής των μαθημάτων θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου και η παρα-
κολούθηση των μαθημάτων θα πρέπει να έχει ολο-
κληρωθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021. Όσοι ωφε-
λούμενοι ολοκληρώσουν επιτυχώς κάθε επιλεγόμενο 
μάθημα, θα τους παρέχεται δωρεάν πιστοποιητικό πα-
ρακολούθησης από την εταιρεία Coursera.

«Πυξίδα» και οδηγό για την ανάπτυξη της ελληνικής οι-
κονομίας στην επόμενη δεκαετία χαρακτηρίζει –όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ- την έκθεση της Επιτροπής Πισσα-
ρίδη η διοίκηση του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), 
επισημαίνοντας ωστόσο πως κρίνει απαραίτητο «οι 
προτάσεις που διατυπώνονται ορθά στο Σχέδιο Ανά-
πτυξης και αφορούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας των επιχειρήσεων, να εστιάσουν στις εξαγωγικές 
επιχειρήσεις και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των 
εν δυνάμει εξαγωγέων».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΒΕ, πολλές από τις 
προτάσεις που περιγράφονται στην εν λόγω έκθεση, 
όπως η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και φορο-
λογικών συντελεστών, η βελτίωση της λειτουργίας 
των τραπεζών και η επίλυση του προβλήματος των 

κόκκινων δανείων, η συρρίκνωση του κόστους της 
ενέργειας και η άμβλυνση των διοικητικών εμποδίων, 
αποτέλεσαν πάγια αιτήματα του φορέα.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμα ότι ο ΣΕΒΕ έχει 
καταθέσει στοχευμένες προτάσεις στην Πολιτεία, όπως 
είναι η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων κλαδι-
κού χαρακτήρα με εξαγωγικό προσανατολισμό, η εκ-
παίδευση/κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε 
ζητήματα διεθνούς επιχειρείν, η ενίσχυση της προβο-
λής-προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σε χώρες 
του εξωτερικού και η στόχευση των 2/3 του νέου ΕΣΠΑ 
σε δράσεις ενδυνάμωσης των παραγωγικών/ εξαγω-
γικών επιχειρήσεων με απλοποίηση των διαδικασιών 
σε όλα τα στάδια.
Παράλληλα, αντιλαμβανόμενη τις διαρθρωτικές αλ-

λαγές που θα επιφέρει η Τέταρτη Βιομηχανική Επανά-
σταση στο διεθνές εμπόριο, η διοίκηση του ΣΕΒΕ έχει 
προτείνει τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων και την 
ανάπτυξη δράσεων για την αυτοματοποίηση της πα-
ραγωγικής διαδικασίας και τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό των επιχειρήσεων.
Ο ΣΕΒΕ υπενθυμίζει, τέλος, πως έχει προτείνει τη θέ-
σπιση στρατηγικών στόχων εξωστρέφειας και συγκε-
κριμένα: οι εξαγωγές αγαθών ως ποσοστό του ΑΕΠ να 
ανέλθουν στο 25% ώς το 2024 από 18,1% (στοιχεία 
2019) και, αντίστοιχα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρε-
σιών ως ποσοστό του ΑΕΠ να διαμορφωθούν σε 50% 
έναντι 39,5% το 2019.

ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ MYTILINEOS ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ   

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 27.000 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ-COURSERA 
Παράταση μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου για την υποβολή e-αιτήσεων  

«ΠΥΞΙΔΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων
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Την ισχυρή πίεση στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη, κατά τη 
διάρκεια του πρώτου lockdown, αποτυπώνει η μεγάλη μείωση 
στον αριθμό των αγγελιών για εύρεση προσωπικού, που δημο-
σιεύτηκαν online την άνοιξη του 2020, σε σχέση με την αντίστοι-
χη χρονική περίοδο του 2019, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μεταξύ 
Μαρτίου και Ιουνίου, οι online αγγελίες σε σχετικές διαδικτυακές 
πλατφόρμες ήταν μειωμένες κατά 31% συνολικά στην Ευρώπη, 
σύμφωνα με τα ευρήματα του συστήματος OVATE του Ευρω-
παϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Cedefop).
Αρχικά, αναφέρουν οι μελετητές του Cedefop, πολλοί εργοδότες 
είδαν την πανδημία ως προσωρινή διατάραξη της κανονικότη-
τας και παρέμειναν θετικοί για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές, 
αλλά στο αποκορύφωμα του πρώτου κύματος της πανδημικής 
κρίσης, τον Απρίλιο, οι online αγγελίες εργασίας μειώθηκαν 
κατά σχεδόν 60%, σε σχέση με πέρυσι. Ακολούθως, καθώς 
η κατάσταση έδειξε να εξομαλύνεται, η προσφορά εργασίας 
online σταδιακά αποκαταστάθηκε, πιθανώς επειδή οι εργοδότες 
προσδοκούσαν γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα. 
Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας και η εξέλιξη της online 
προσφοράς εργασίας ανά μήνα
Στην Ελλάδα, η πτώση για το διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου 2020 
ήταν αισθητά μικρότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ (12% 
έναντι 31%), αλλά όπως διευκρινίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ολλανδός 
εμπειρογνώμονας του Cedefop, δρ Γιάσπερ βαν Λου (Jasper 
van Loo), στη χώρα μας η δημοσίευση αγγελιών εργασίας 
online είναι λιγότερο συνήθης σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη.
«Στην Ελλάδα το λεγόμενο «word of mouth» και οι προσωπικές 
επαφές παραμένουν αρκετά σημαντικοί παράγοντες στην εύ-
ρεση εργασίας ή στην πρόσληψη προσωπικού, ενώ η έλλειψη 
ψηφιακού αλφαβητισμού και η ποιότητα της σύνδεσης Ιντερνετ 
σε απομονωμένες περιοχές αποτελούν εμπόδια στη χρήση των 
online πλατφορμών από εργοδότες και υποψήφιους εργαζομέ-
νους. Επιπλέον, δεν υπάρχουν τόσο πολλές διαθέσιμες θέσεις 
εργασίας, καθώς η αγορά ακόμη ανακάμπτει από την οικονομι-
κή κρίση του 2008-2009. Ενδεικτικό είναι ότι στο πρώτο 9μηνο 
φέτος, το σύστημα OVATE κατέγραψε 8.100 online αγγελίες 
εργασίας στην Ελλάδα, όταν στο Βέλγιο και την Τσεχία, χώρες 
με παρόμοιο πληθυσμό, οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 192.000 και 
177.000», σημειώνει ο δρ Van Loo.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Cedefop για το 9μηνο, που διέθεσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δρ Van Loo, ο αριθμός των online αγγελιών 
εργασίας στην Ελλάδα εξελίχθηκε ως εξής, αποτυπώνοντας και 

την πορεία της πανδημίας: Ιανουάριος +50% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2019, Φεβρουάριος 0%, Μάρτιος +36%, 
Απρίλιος -47%, Μάιος -16%, Ιούνιος -13%, Ιούλιος +18%, Αύ-
γουστος -54% και Σεπτέμβριος -50%.
Τα πιο ανθεκτικά και τα περισσότερο ευάλωτα επαγ-
γέλματα στην Ελλάδα στο 9μηνο
Στο εννεάμηνο του 2020, ο τουρισμός «χτυπήθηκε» πολύ 
σκληρά, με πτώση 35% στην online προσφορά εργασίας. Στις 
δε αγγελίες που προέρχονταν από recruitment agencies (γρα-
φεία εύρεσης εργασίας), στις οποίες συνήθως αποτυπώνεται η 
προσφορά εργασίας για εποχικούς εργαζόμενους και προσω-
ρινή εργασία, η μείωση ήταν ακόμα μεγαλύτερη (-41%.) «Σε 
περιόδους κρίσης, η ζήτηση για προσωρινή εργασία παραδοσι-
ακά πέφτει κάθετα, καθώς οι επιχειρήσεις προτεραιοποιούν την 
προστασία των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης» εξηγεί.
Ως τα πιο ανθεκτικά στην πανδημική κρίση επαγγέλματα κατά τη 
διάρκεια της πανδημικής κρίσης αναδεικνύονται τα εξής: επαγ-
γελματίες πληροφορικής και επικοινωνιών (αύξηση 152% στις 
online αγγελίες σε σχέση με το εννιάμηνο του 2019), υπάλληλοι 
γραφείου (+117%), υπάλληλοι εξυπηρέτησης καταναλωτών 
(61%), μάνατζερ επιχειρήσεων και παραγωγής (+58% και 
+46% αντίστοιχα) και επιστήμονες και μηχανικοί (+22%). 
Αντίθετα, πέραν των επαγγελμάτων στον τουρισμό, που ήδη 
αναφέρθηκαν, τις ισχυρότερες πιέσεις (όπως αυτές αποτυπώνο-
νται στις online αγγελίες εργασίας) δέχτηκαν όσα σχετίζονται με: 
διδασκαλία (-49%), υγεία (-47%), παρασκευή τροφίμων-βοη-
θούς κουζίνας (-40%), γεωργία-αλιεία-δασοκομία (-27%) και 
πωλήσεις (-25%).
Γιατί μειώθηκε η ζήτηση για επαγγελματίες υγείας κι 
εκπαιδευτικούς
«Μπορεί να ακούγεται αντιδιαισθητικό ότι οι αγγελίες μειώ-
θηκαν τόσο για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά στην Ελλάδα 
οι θέσεις εργασίας για τα δημόσια νοσοκομεία, που κατέχουν 
τη μερίδα του λέοντος στον τομέα της υγείας, συνήθως δεν 
δημοσιεύονται στoυς κύριους ιστοτόπους εργασίας. Η πτώση 
που βλέπουμε, κυρίως αντανακλά τη μείωση των online αγγε-
λιών για εργαζόμενους στα ιδιωτικά νοσοκομεία/κλινικές, που 
μέχρι πρόσφατα δεν εμπλέκονταν ιδιαίτερα στην περίθαλψη 
ασθενών με κορονοϊό. Η πτώση αυτή οφείλεται πιθανώς στο 
γεγονός ότι υπάρχει μικρότερη ζήτηση για ιατρικές υπηρεσίες, 
καθώς πολλοί ανέβαλαν μη επείγουσες ιατρικές εργασίες, ενώ 
υπάρχει και γενικότερη αβεβαιότητα» επισημαίνει ο Ολλανδός 
εμπειρογνώμονας. 

Επιπρόσθετα, κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα, 
η πίεση στο σύστημα υγείας ήταν σχετικά ήπια, ενώ αντίθετα, 
στην Ιταλία, οι αγγελίες online για επαγγελματίες υγείας αυξήθη-
καν τότε κατά 80%, καθώς γιατροί και νοσηλευτές/νοσηλεύτρι-
ες νόσησαν με Covid-19 και νοσοκομεία και κλινικές χρειάστηκε 
να χρησιμοποιήσουν επειγόντως κάθε πρόσφορο μέσο για να 
βρουν νέο προσωπικό. Στην Ελλάδα, κατά το πρώτο κύμα, το 
γεγονός ότι το lockdown ήρθε νωρίς και με αυστηρά μέτρα, 
περιόρισε τις αρνητικές επιπτώσεις.
Όσο για τη μείωση στη ζήτηση για εκπαιδευτικούς, ο δρ Van Loo 
επισημαίνει πως η κάμψη στις online αγγελίες οφείλεται κυρίως 
σε μειωμένη ζήτηση για δασκάλους στον ιδιωτικό τομέα: εν 
μέσω κρίσης τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια πιθανώς αναζήτη-
σαν να προσλάβουν όχι εκπαιδευτικούς, αλλά επαγγελματίες 
πληροφορικής και σχετικό υποστηρικτικό προσωπικό, ώστε 
να εφαρμόσουν και να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους για 
τηλεκπαίδευση. 
Η επόμενη μέρα
«Αυτό που βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ότι εν 
μέσω πανδημίας πολλοί λιγότεροι άνθρωποι επιλέγουν να αφή-
σουν την τρέχουσα δουλειά τους, προτιμώντας τη σταθερότητα 
σε καιρούς αβεβαιότητας. Το γεγονός ότι υπάρχει μικρότερη 
κινητικότητα από δουλειά σε δουλειά σημαίνει λιγότερη ζήτηση 
για θέσεις εργασίας αντικατάστασης και άρα και λιγότερες online 
αγγελίες. Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, ανα-
μένουμε περαιτέρω μείωση της online προσφοράς εργασίας, 
λόγω του δεύτερου lockdown. Αναμένουμε επίσης ότι η ζήτηση 
για επαγγελματίες υγείας θα αυξηθεί στο τελευταίο φετινό τρίμη-
νο, σε σχέση με νωρίτερα φέτος» επισημαίνει. 
Προσθέτει ότι η προστασία της ζωής θα παραμείνει κομβική, 
αλλά είναι επίσης σημαντικό να κοιτάξουμε μπροστά και να 
σκεφτούμε ενεργητικές πολιτικές που θα βοηθήσουν τους αν-
θρώπους να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, που αλλάζει 
με ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα. Η Covid19 επισπεύδει την αλ-
λαγή και οι άνθρωποι χρειάζεται να είναι προετοιμασμένοι και 
να διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες μεταπανδημικά.
«Η ενεργοποίηση προγραμμάτων για τη βελτίωση της αποτε-
λεσματικότητας στην αναζήτηση εργασίας και την αντιστοί-
χιση θέσεων εργασίας, καθώς για την κατάρτιση με στόχο 
την απόκτηση δεξιοτήτων για νέες θέσεις εργασίας είναι πολύ 
σημαντική. Μια τέτοια εστίαση στις πολιτικές μπορεί επίσης να 
ενθαρρύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον μετα-covid 
κόσμο», καταλήγει.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ONLINE ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ LOCKDOWN 
Και ποια είναι τα πιο ανθεκτικά επαγγέλματα σε Ελλάδα και ΕΕ  
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Επενδύσεις συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ ως το 2023 σε ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και τηλεπικοινωνίες περιλαμ-
βάνει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ που παρουσιάστηκε χθες 
στους επενδυτές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Το σχέδιο αποσκοπεί σε αύξηση των λειτουργικών κερδών στο 
1,1 δισεκ. ευρώ το 2023 και συνολικά έσοδα άνω των 4 δισ. 
ευρώ, μεταξύ άλλων με τον αναπροσανατολισμό του μείγματος 
παραγωγής από το λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές, τις επενδύ-
σεις στα δίκτυα και την παρουσίαση νέων προϊόντων υψηλότε-
ρης κερδοφορίας για τις επιχείρησης. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα 
το μείγμα παραγωγής, προβλέπεται πενταπλασιασμός της 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, περιορισμός της 
λιγνιτικής παραγωγής κατά 54 % και των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα κατά 62%. 
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία,ο δραστικός περιορισμός της 

λιγνιτικής παραγωγής στο διάστημα αυτό θα περιορίσει τις 
ζημιές της επιχείρησης κατά 200 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 130 
εκατ. ευρώ αναμένονται από τον περιορισμό του κόστους 
του φυσικού αερίου και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
λοιπών συμβατικών μονάδων. Το 2021 σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό θα σβήσουν οι μονάδες 3 και 4 της Καρδιάς και η 
3 της Μεγαλόπολης ενώ ακολουθούν το 2022 οι μονάδες 1-4 
του Αγ.Δημητρίου και το 2023 οι Αγ.Δημήτριος 5, η Μελίτη και 
η Μεγαλόπολη 4 (συνολικά 3.400 μεγαβάτ).
Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ΔΕΗ αξιοποι-
ώντας και επιχειρηματικές συνεργασίες, στοχεύει σε συνολική 
ισχύ 1.500 μεγαβάτ από 170 σήμερα. «Η ΔΕΗ είναι σήμερα ο 
ταχύτερα αναπτυσσόμενος φορέας στον τομέα των ΑΠΕ», το-
νίζεται στην παρουσίαση. 
Οι επενδύσεις στα δίκτυα θα φθάσουν στο 1,6 δισεκ. ευρώ για 

τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής, μείωση των ρευμα-
τοκλοπών και των απωλειών, εγκατάσταση έξυπνων μετρητών 
και αύξηση της δυνατότητας υποδοχής ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Στη λιανική, το μερίδιο της ΔΕΗ προβλέπεται να πε-
ριοριστεί στο 54% το 2023 από 64% εφέτος , με ταυτόχρονη 
επιδίωξη μεγαλύτερου περιθωρίου κέρδους από την παροχή 
πρόσθετων υπηρεσιών στους καταναλωτές, καθώς και περιο-
ρισμού των «κόκκινων» οφειλών 
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες, τονίζεται πως εξε-
τάζεται ανάπτυξη πλατφόρμας «fiber to the home» με βάση 
τις υπάρχουσες υποδομές της επιχείρησης που επιτρέπουν τη 
μείωση του κόστους της επένδυσης για την παροχή συνδέσεων 
υψηλής ταχύτητας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Ευρωπαϊκή διάκριση για την προσβασιμότητα έλαβε –σύμφω-
να με το ΑΠΕ- η Κομοτηνή, κατακτώντας το βραβείο: «Ειδική 
μνεία για την πόλη που αντιμετώπισε την προσβασιμότητα 
σαν ευκαιρία» στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προσβάσιμων Πόλεων 
2021 (Access City Award). Με αφορμή τη βράβευση της πόλης, 
σε συγχαρητήρια επιστολή που απέστειλε στον Δήμο Κομοτη-
νής ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης έκανε γνωστό ότι θα 
ακολουθήσουν προσκλήσεις χρηματοδότησης, ώστε οι ΟΤΑ Α’ 
και Β’ βαθμού να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις και έργα για τα 
εμποδιζόμενα άτομα και τα ΑΜΕΑ.
 «Η Κομοτηνή αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις ελλη-
νικές πόλεις που πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματά της», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης. 
 Όπως τόνισε, «στο χωροταξικό-πολεοδομικό νομοσχέδιο του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ψηφίζεται αυτές 

τις ημέρες στη Βουλή, προβλέπονται διατάξεις για τη βιώσιμη 
προσβασιμότητα, ενώ θα ακολουθήσουν προσκλήσεις χρημα-
τοδότησης, ώστε οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού να προχωρήσουν σε 
παρεμβάσεις και έργα για τα εμποδιζόμενα άτομα και τα ΑΜΕΑ».
 To Access City Award επιβραβεύει την ικανότητα και τις προ-
σπάθειες μιας πόλης να γίνει πιο προσιτή, προκειμένου να βελτι-
ώσει την ποιότητα ζωής του πληθυσμού της και να διασφαλίσει 
ότι όλοι - ανεξαρτήτως ηλικίας, κινητικότητας ή ικανότητας 
- έχουν ίση πρόσβαση στο αστικό περιβάλλον. 
Απευθύνεται σε όλες τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω 
των 50.000 κατοίκων ή σε αστικές περιοχές που αποτελούνται 
από δύο ή περισσότερες πόλεις με συνολικό πληθυσμό άνω των 
50.000 κατοίκων. Επισημαίνεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ζουν σήμερα περί τα 120 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες, ο 
γενικός πληθυσμός γερνά, ενώ τέσσερις στους πέντε κατοικούν 
σε πόλεις, δεδομένα που καθιστούν την προσβασιμότητα όλων 

ακόμη πιο αναγκαία. 
 Λαμβάνοντας δε υπόψη την τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση 
λόγω της πανδημίας, στη φετινή βράβευση δόθηκε ειδικό βρα-
βείο για την «Προσβασιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών σε 
περιόδους πανδημίας» για να ανταμείψει τις προσπάθειες των 
πόλεων να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Στη φετινή 
βράβευση δόθηκαν τα εξής βραβεία και ειδικές μνείες. 
 • Α’ Access City Award 2021 : Gdynia Πολωνία
• Β’ Access City Award 2021 : Bermerhaven Γερμανία
• Γ’ Access City Award 2021 : Jοnkoping Σουηδία
• Special Mention for Accessibility as an Opportunity for the 
whole City: Κομοτηνή Ελλάδα
• Special Mention for Accessibility of Public Services in times of 
pandemic: Poznan Πολωνία
• Special Mention for Built Environment: Florence Ιταλία

Απορρόφηση κονδυλίων, σε ποσοστό 100%, πέτυχε ο Οργα-
νισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) από ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε, εκπροσωπώντας 
την Ελλάδα, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκειται για το έργο 
SUMPs-Up, το οποίο αποτελεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για 
την επιτάχυνση της αφομοίωσης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστι-
κής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). 
Η ομάδα έργου του ΟΣΕΘ, υλοποίησε όλες τις σχετικές με το έργο 
υποχρεώσεις, ανάμεσα στις οποίες ήταν, ενδεικτικά, η διοργά-
νωση στη Θεσσαλονίκη του πρώτου εργαστηρίου εκπαίδευσης 
πόλεων, στο οποίο συμμετείχαν 17 πόλεις από Ευρώπη και 
Ελλάδα.
Στο έργο SUMPs-Up, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020, συμμετείχαν 
επτά πόλεις-εταίροι από Γαλλία, Βουλγαρία, Μεγάλη Βρετανία, 
Σουηδία, Ιταλία, Ισπανία και η Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει σε 
σημερινή ανακοίνωσή του ο ΟΣΕΘ, το πρόγραμμα αποτελεί την 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα των τοπικών αρχών και φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην εφαρμογή και διάδοση των ΣΒΑΚ.
Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση από 
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ένας πλήρης «κατα-
στατικός χάρτης», που αφού θεσμοθετηθεί, θα ρυθμίσει ορ-
θολογικά το πλαίσιο εκπόνησης, έγκρισης και υλοποίησης των 
ΣΒΑΚ στις ελληνικές πόλεις.
«Τα ΣΒΑΚ αποτελούν τα πλάνα που ικανοποιούν τις ανάγκες 
κινητικότητας των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις 

και πέριξ αυτών, διασφαλίζοντας την ποιότητα ζωής ως προτε-
ραιότητα για μια βιώσιμη πόλη», τονίζει ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ 
Γιάννης Καλογερούδης.
Την αναγκαιότητα ανάληψης δράσης στη διαμόρφωση πο-
λιτικών και την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης των δημόσιων 
συγκοινωνιών, της κινητικότητας με ασφάλεια και της ευαισθη-
τοποίησης των πολιτών, προκειμένου να επιλυθούν τα προ-
βλήματα που σχετίζονται με το κυκλοφοριακό και την παροχή 
ποιοτικού έργου από τη δημόσια συγκοινωνία, υπογραμμίζει, 
από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάν-
νης Τόσκας.

ΔΕΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3,4 ΔΙΣΕΚ. ΕΥΡΩ ΩΣ ΤΟ 2023 ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΣΕΘ- 100% ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
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Με σκοπό την έμπρακτη υποστήριξη της ελληνι-
κής επιχειρηματικότητας, η Eurobank και η Grant 
Thornton συνδιοργάνωσαν διαδικτυακή συζήτηση 
με θέμα «Ταμείο Ανάκαμψης & Σχέδιο Απολιγνιτοποί-
ησης - τα όπλα για την αντιμετώπιση της κρίσης του 
κορωνοϊού». 
Στόχος της διαδικτυακής εκδήλωσης, που διοργα-
νώθηκε υπό την αιγίδα του θεσμού των Βραβείων 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Growth Awards, 
ήταν η ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας, 
σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και το Σχέδιο Απολιγνιτοποίησης, βασικά 
αναπτυξιακά εφόδια στην προσπάθεια της χώρας για 
την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Επιπλέ-
ον, σύμφωνα με το ΑΠΕ, δόθηκε η δυνατότητα ανταλ-
λαγής απόψεων αναφορικά με τις νέες επενδυτικές και 
χρηματοδοτικές δυνατότητες που προκύπτουν για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, την κατανομή των κονδυλίων 
που θα λάβει η Ελλάδα και τις προτεραιότητες του 
νέου, πολυετούς αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας 
που παρουσίασε η κυβέρνηση. Οι θεματικές, που θα 
ανοίξουν νέους ορίζοντες στο επιχειρηματικό κοινό, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια δυναμική 
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην post - Covid 
εποχή, αναλύθηκαν διεξοδικά στο πάνελ συζήτησης 
στο οποίο συμμετείχαν, ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο διευθύνων 
σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας και ο 
διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton, κ. Βασί-
λειος Καζάς. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος 
Μαρία Σαράφογλου.
Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων στην ανοικτή 
συζήτηση ήταν η επιτακτική ανάγκη ορθής αξιοποίη-
σης αυτών των κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης για 
τη δομική αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας 
και τη μεταστροφή της σε ένα εξωστρεφές και καινοτό-
μο αναπτυξιακό μοντέλο, ικανό να εξασφαλίσει μια πο-
λυετή, βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδική έμφαση δόθηκε στην 
προσπάθεια μετάβασης στην πράσινη οικονομία, στην 
επίσπευση της απολιγνιτοποίησης και την αξιοποίηση, 
περίπου, 5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της «Δίκαιης Μετά-

βασης», που μπορεί να συμβάλλει, ουσιαστικά, στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον εκσυγ-
χρονισμό, περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων γεωγρα-
φικών περιοχών της χώρας.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος 
Σκυλακάκης ανέφερε ότι «οι οικονομικές ενισχύσεις 
του Ταμείου Ανάκαμψης που θα κατευθυνθούν στον 
ιδιωτικό τομέα θα αφορούν σε εκείνους που πραγματι-
κά θέλουν να επενδύσουν και όχι σε αυτούς που απλά 
θέλουν επιδοτήσεις. Θεμελιώδης προτεραιότητα του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης αποτελεί η πραγματοποί-
ηση χιλιάδων παραγωγικών ιδιωτικών επενδύσεων 
και η δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων βιώσιμων 
θέσεων εργασίας. Για το σχέδιο Απολιγνιτοποίησης ει-
δικότερα το Ταμείο Ανάκαμψης παίζει συμπληρωματι-
κό ρόλο, με έμφαση στην αποκατάσταση των εδαφών 
και υποδομών και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων 
δικτύων τηλεθέρμανσης, με βάση τα νέα δεδομένα.».
Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων 
Καραβίας, επισήμανε ότι «οι πόροι του Ταμείου Ανά-
καμψης αποτελούν για την Ελλάδα ιστορική ευκαι-
ρία. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε διαθέσιμα τέτοιου 
ύψους κονδύλια, που με σωστή αξιοποίηση μπορούν 
να αλλάξουν ριζικά και σε βάθος χρόνου την εικόνα 
της ελληνικής οικονομίας. Τα χρονοδιαγράμματα 
όμως είναι ιδιαίτερα απαιτητικά. Πρέπει γρήγορα 
να βάλουμε συγκεκριμένα πρότζεκτ κάτω από στις 
δράσεις των τεσσάρων πυλώνων του εθνικού σχεδι-
ασμού για το Ταμείο Ανάκαμψης και να εστιαστούμε 
στην υλοποίησή τους. Η απόφαση για εμπροσθοβαρή 
χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους είναι σημαντική 
θετική εξέλιξη. Το τραπεζικό σύστημα και ασφαλώς η 
Eurobank είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και να 
συμβάλουμε στη μόχλευση σημαντικών ιδιωτικών κε-
φαλαίων για τη χρηματοδότηση, παράλληλα με τους 
δημόσιους πόρους, των επενδυτικών σχεδίων που θα 
προκριθούν.».
Ο διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton, κ. Βα-
σίλειος Καζάς, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Ο Μηχα-
νισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί μια 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να 

υποστηρίξει τις χώρες της Ένωσης να προχωρήσουν 
άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών που προκά-
λεσε ο COVID-19 στις οικονομίες τους, να στηρίξουν 
τις επενδύσεις και να προωθήσουν μεταρρυθμιστικές 
δράσεις. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας 
πιο παραγωγικής, πιο καινοτόμου και πιο ανθεκτικής 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό η υλοποίηση του Μηχανι-
σμού αποτελεί για την Ελλάδα μια μοναδική ευκαιρία, 
όχι μόνο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κάμ-
ψης που σημειώθηκε το 2019 λόγω του COVID-19 
αλλά και για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό 
του παραγωγικού της μοντέλου. Οι δημόσιοι πόροι 
που αναμένεται να διοχετευτούν στην οικονομία τα 
επόμενα έτη σε συνδυασμό με τους ιδιωτικούς πόρους 
που εκτιμάται πως θα κινητοποιηθούν θα επιτρέψουν 
τη χρηματοδότηση τόσο ενός σημαντικού αριθμού 
επενδυτικών σχεδίων όσο και συγκεκριμένων με-
ταρρυθμιστικών δράσεων. Τα σχέδια και οι δράσεις 
αυτές θα επιτρέψουν την άμεση βελτίωση της οικο-
νομίας, συγχρόνως όμως θα δημιουργήσουν ισχυρές 
δυνατότητες για ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
με έμφαση στην ενδυνάμωση της παραγωγικής τους 
δυναμικής, την τόνωση της εξωστρέφειάς τους και την 
προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστι-
θέμενης αξίας.».
H Eurobank και η Grant Thornton μέσω των Βραβείων 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Growth Awards» 
που διοργανώνουν κάθε χρόνο αναδεικνύουν το ρόλο 
και τη σημασία της σύγχρονης, ποιοτικής επιχειρημα-
τικότητας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, 
επιβραβεύοντας δυναμικές, ελληνικές εταιρείες που 
ξεχωρίζουν σε κρίσιμους τομείς, οι οποίοι υπαγορεύο-
νται κάθε χρόνο από τις διεθνείς τάσεις του σύγχρονου 
επιχειρείν. Ειδικά για την απονομή των βραβείων του 
2020, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περι-
ορισμών που επιβάλλει η πανδημία, επιδιώκεται να 
διοργανωθεί ειδική τελετή εντός του πρώτου εξαμή-
νου του 2021, κατά τρόπο συμβατό με τις υγειονομικές 
συνθήκες.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

16

«Στόχος όλων πρέπει να είναι το target model να 
λειτουργήσει υπέρ των καταναλωτών όπως έγινε 
στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Αυτό ανέφεραν χθες 
βράδυ σύμφωνα με το ΑΠΕ, κύκλοι του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχολιάζοντας τις εξελί-
ξεις κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου μο-
ντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
που οδήγησαν σε αύξηση του κόστους εξισορρόπη-
σης που καλύπτει τις αποκλίσεις μεταξύ της πρόβλε-

ψης και της πραγματικής παραγωγής των μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής.
«Είχαμε επισημάνει από την αρχή ότι το target model 
θα περάσει παιδικές ασθένειες στο ξεκίνημα του 
όπως έγινε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες», 
ανέφεραν οι ίδιες πηγές και πρόσθεσαν: «Ωστόσο το 
υπουργείο ζητάει από όλους τους παράγοντες της 
αγοράς τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα. Η ΡΑΕ 
έχει ήδη παρέμβει. Θα παρέμβει όμως αμέσως και το 

ίδιο το υπουργείο. Δεν μπορούμε να παρακολουθού-
με αδρανείς τις δυσλειτουργίες. Ήδη η γενική γραμ-
ματέας κ. Σδούκου είχε ένα πρώτο κύκλο επαφών».
Κατά τις πληροφορίες, έχουν γίνει επαφές τόσο με 
παραγωγούς όσο και με προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας για να εξακριβωθούν οι αιτίες στις οποίες 
οφείλεται η άνοδος των τιμών. 

Μέσα στην εβδομάδα, μετά την χθεσινη ψήφιση της 
τροπολογίας, θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση τόσο 
για την διατίμηση των δύο test του covid 19 όσο και 
για την χρέωση των συνοδών υπηρεσιών. Αυτό ανέ-
φερε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζοντας 
την σχετική τροπολογία στην Ολομέλεια και ζητώ-
ντας από όλα τα κόμματα να την ψηφίσουν. 
 Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έκανε γνω-
στό ότι θα έχει συνάντηση και συζήτηση με τον Πα-
νελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ώστε να μην υπάρξει όχι 
μόνο διατίμηση ως προς το κόστος των δύο εμβολίων 
αλλά και των συνοδών υπηρεσιών που απαιτούνται 
για την διεξαγωγή τους, ώστε να μην υπάρξει από 
άλλη «οδό» υπέρμετρο τελικό κόστος για τους πολί-
τες που κάνουν αυτά τα test. Στόχος μας είπε, είναι 
να καθοριστούν δίκαιες τιμές ώστε να μην υπάρχει 
αισχροκέρδεια αλλά και να μην είναι αντικίνητρο για 
να τα διεξάγουν οι ιατροί. Η τιμή για τα ταχείας διε-
ξαγωγής test θα είναι όπως είπε ο υπουργός 10 ευρώ 
ενώ για τα PCR στα 40 ευρώ. Ο κ. Γεωργιάδης ανέ-
φερε ότι θα ήταν ο τελευταίος που θα προχωρούσε 
σε διατίμηση αλλά στα test ανίχνευσης του covid 19, 
διαπιστώσαμε αισχροκέρδεια και ότι δεν λειτούργησε 
η αγορά. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με τις μάσκες 
και τα αντισηπτικά, που ο ανταγωνισμός λειτούργησε 
και έχουμε τιμές κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. 

Ο πολίτης , τόνισε, με τον τρόπο αυτό «θα ξέρει το 
πόσο θα πρέπει να πληρώσει για ένα test και να μη 
πέφτει θύμα μιας δυστυχώς μεγάληε αισχροκέρδειας 
που παρατηρήθηκε σε αυτό τον τομέα το τελευταίο 
διάστημα». 
 Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Μά-
ριος Κάτσης χαρακτήρισε υποκριτική την σπουδή 
της κυβέρνησης λέγοντας ότι «έρχεστε να επιβάλετε 
διατίμηση μετά από 8 μήνες που έχει ξεσπάσει η παν-
δημία και που ο ΠΟΥ σας έχει πει ότι είναι απαραίτητο 
μέτρο για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, τα 
συστηματικά τεστ σε όλο τον πληθυσμό». Τώρα είπε 
«έρχεστε κατόπιν εορτής» περιμένοντας «το αόρατο 
χέρι της αγοράς να ρυθμίσει τα πράγματα» και δεν 
σας καιγόταν «καρφάκι» για τα «τα λαϊκά νοικοκυριά 
που επιβάρυναν τους οικογενειακούς τους προϋπο-
λογισμούς για να κάνουν ένα test». Εμείς , δήλωσε, 
θα ψηφίσουμε «παρών» γιατί έχουμε καταθέσει μια 
δέσμη προτάσεων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 
να υπάρξει η κοστολόγηση των τεστ από το Κεντρικό 
Συμβούλιο Υγείας. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση με 
επιδημιολογικά και κλινικά κριτήρια. Συμμετοχή του 
ΕΟΠΥΥ. 
«Με μεγάλη καθυστέρηση και εκ των υστέρων» έρ-
χεται αυτή η τροπολογία παρατήρησε στον υπουρ-
γό Ανάπτυξης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του 
ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ ο κοινοβουλευτικός 

εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος 
ανέφερε ότι η διατίμηση προφανώς και πρέπει να την 
κάνετε γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση αλλά είπε πως 
αυτό είναι μέτρο που το συναντάς σε κομμουνιστικά 
καθεστώτα και θα έπρεπε να βρεθεί ένα άλλο μέτρο 
καλύτερο. 
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων συμφώνη-
σε ότι η διατίμηση και η επιβολή πλαφόν δεν είναι 
«καθόλου φιλελεύθερο μέτρο αλλά και οι συνθήκες 
είναι έκτακτες και απαιτούν έκτακτα μέτρα» εάν και 
πρόσθεσε πως ειδικά στο φάρμακο - που ένα είδος 
φαρμάκου είναι και σε αυτή την περίοδο τα test covid 
για να μην έχουμε εξάπλωση της πανδημίας - υπάρ-
χει διατίμηση που την κάνει ο ΕΟΦ. Αναφορικά με τις 
παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης ότι απαιτούνται να 
γίνουν περισσότερα μαζικά test, o υπουργός είπε ότι 
αυτός ήταν ένας από τους λόγους που δεν προχωρή-
σαμε στην διατίμηση και περιμέναμε να λειτουργήσει 
η αγορά. Γιατί, εξήγησε, όπως «θα έχετε ακούσει από 
το πρωί, πολλοί θεσμικοί εκπρόσωποι των γιατρών 
έχουν κάνει δηλώσεις που λένε ότι με την διατίμηση 
θα κάνουν λιγότερα test. 
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Σπήλιος Λι-
βανός επέκρινε με δριμύτητα τον ΣΥΡΙΖΑ που δήλωσε 
ότι δεν θα ψηφίσει την τροπολογία αυτή και θα τα-
χθεί με το «παρών”.

ΥΠΕΝ: ΤΟ TARGET MODEL ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΒΟΥΛΗ – ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ COVID TEST 
Και των συνοδών υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή τους
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Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί στο υπουργι-
κό συμβούλιο το master plan της απολιγνιτοποίησης, 
που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στην κατεύ-
θυνση της απεξάρτησης από τον άνθρακα, επεσήμανε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χα-
τζηδάκης μιλώντας χθες στο συνέδριο Greek Economic 
Summit που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο.
Ήδη όπως είπε την προηγούμενη εβδομάδα, εγκρίθηκε 
ένα κοινωνικό «πακέτο» ύψους 107 εκατ. ευρώ για την 
στήριξη της απασχόλησης στις λιγνιτικές περιοχές για 
την περίοδο 2021-2022, ενώ επιπλέον με το χωροτα-
ξικό και πολεοδομικό νομοσχέδιο που βρίσκεται στη 
Βουλή, θεσπίζονται οι ζώνες απολιγνιτοποίησης στις 
λιγνιτικές περιοχές όπου θα επιταχυνθεί η εκπόνηση 
Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Παράλληλα ανέφερε 
ότι θα υπάρξουν πράσινες δράσεις και στα νησιά όπου 
εγκαταλείπεται η παραγωγή ενέργειας από υδρογο-
νάνθρακες. 
Περιγράφοντας τους άξονες της ενεργειακής πολιτικής 
ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε ακόμη:
- Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
όπου μετά τις ρυθμίσεις για την ταμειακή στήριξη του 
Ειδικού Λογαριασμού (ΕΛΑΠΕ) που λύνουν όπως είπε 
οριστικά το θέμα, ετοιμάζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο 
για υβριδικά έργα, μονάδες αποθήκευσης, υπεράκτια 

αιολικά πάρκα και «πράσινο» υδρογόνο, δηλαδή έργα 
προσανατολισμένα σε καινοτόμες τεχνολογίες, για 
τις οποίες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για ιδιωτικές 
επενδύσεις σε ΑΠΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο 
υπουργός υπογράμμισε ότι το ενδιαφέρον για επεν-
δύσεις στις ΑΠΕ στη χώρα μας θα παραμείνει αμείωτο, 
καθώς το πλαίσιο είναι πιο ελκυστικό σε σχέση με τις 
άλλες χώρες της περιοχής, ενώ ανήγγειλε ότι στη Βου-
λή θα παρουσιαστούν τα επιστημονικά στοιχεία που 
θεμελιώνουν την αποτελεσματικότητα της λύσης που 
επελέγη για το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ.
- Στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των 
νησιών. Ενδεικτικά τις επόμενες εβδομάδες θα ηλε-
κτριστεί η «μικρή διασύνδεση» της Κρήτης (που ενώ-
νει τη Λακωνία με τα Χανιά).
- Στην ηλεκτροκίνηση και στην ενεργειακή αναβάθμι-
ση των κτιρίων.
Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης, ο διευθύνων σύμ-
βουλος των Ελληνικών Πετρελαίων, Ανδρέας Σιάμι-
σιης, τόνισε ότι η απολιγνιτοποίηση είναι απόλυτα 
εφικτός στόχος, όπως και η διασύνδεση των νησιών, 
ωστόσο θα πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές ως προς 
την απεξάρτηση από τα υγρά καύσιμα, τα οποία εκ των 
πραγμάτων θα παραμείνουν στο ενεργειακό ισοζύγιο 
για αρκετό διάστημα. Σημείωσε πως ο όμιλος ΕΛΠΕ έχει 
ξεκινήσει να ρίχνει το βάρος των επενδύσεων προς τις 

ΑΠΕ, κατασκευάζοντας τη μεγαλύτερη μονάδα ανανε-
ώσιμων πηγών από φωτοβολταϊκά στη Δυτική Μακε-
δονία, ενώ αναφερόμενος στα μέτρα για τον ΕΛΑΠΕ, 
τόνισε ότι οι λύσεις που προτείνονται επηρεάζουν 
δικαίως ή αδίκως πολλούς, ωστόσο το πρόβλημα του 
ελλείμματος έπρεπε να λυθεί, καθώς οι επενδύσεις στις 
ΑΠΕ έχουν μεγάλο χρονικό ορίζοντα και στηρίζονται 
στη σταθερότητα του πλαισίου. 
Ο υπεύθυνος του αγωγού ΤΑΡ για την Ελλάδα Luca 
Schieppati, υπογράμμισε ότι το έργο είναι πλέον λει-
τουργικό, ενώ ανακοίνωσε ότι το 2021 θα γίνει το 
market test για τον διπλασιασμό της μεταφορικής ικα-
νότητας του αγωγού από 10 σε 20 δισεκ. κυβικά μέτρα 
ετησίως. 
Τέλος, ο γενικός διευθυντής του τομέα Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της Protergia - 
MYTILINEOS, Ντίνος Μπενρουμπή, υπογράμμισε ότι 
οι μονάδες φυσικού αερίου καθιστούν δυνατή την 
απολιγνιτοποίηση, ενώ τόνισε πως η νέα μονάδα του 
ομίλου, ισχύος 826 μεγαβάτ, θα είναι έτοιμη ως το τέ-
λος του 2021. Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, ο 
όμιλος διαθέτει έργα εν λειτουργία ισχύος 250 μεγαβάτ 
και υπό κατασκευή σε διάφορα στάδια 1000 μεγαβάτ. 
Στάθηκε τέλος, ιδιαίτερα στη σημασία της αποθήκευ-
σης ενέργειας για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκι-
νητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στο τμήμα Αγίου 
Κωνσταντίνου-Αρκίτσας, με σκοπό τη διενέργεια 
ελέγχων των συστημάτων ασφαλείας των τοπικών 
σηράγγων.
Ειδικότερα –σύμφωνα με το ΑΠΕ- την Πέμπτη 3 Δε-
κεμβρίου από τις 08:00 έως και τις 17:00 θα σημει-
ωθεί ολική διακοπή της κίνησης των οχημάτων στο 
τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αρκίτσας έως 
τον Δυτικό Ημικόμβο (Η/Κ) Καμένων Βούρλων στο 
ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λαμία. Κατά 
το ανωτέρω διάστημα, οι οδηγοί, θα εξέρχονται του 
αυτοκινητοδρόμου στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αρ-

κίτσας και μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου, και 
τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα 
οδηγούνται έως τον Δυτικό Ημικόμβο (Η/Κ) Καμένων 
Βούρλων, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυ-
τοκινητόδρομο.
Αντίστοιχα κατά τω ανωτέρω διάστημα θα ισχύσει 
ολική διακοπή της κίνησης των οχημάτων στο τμήμα 
από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μώλου έως Α/Κ Αγί-
ου Κωνσταντίνου (Λογγού) στο ρεύμα κυκλοφορίας με 
κατεύθυνση προς Αθήνα. Κατά το ανωτέρω διάστημα, 
οι οδηγοί θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον 
Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μώλου και μέσω της Παλαιάς 
Εθνικής οδού και της Περιφερειακής Οδού Καμένων 

Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών 
σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Α/Κ Αγίου Κων-
σταντίνου (Λογγού), από όπου και θα επανεισάγονται 
στον αυτοκινητόδρομο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές 
προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την 
πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. 
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακα-
λεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμ-
μορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση. 

Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ MASTER PLAN ΤΗΣ 
ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΆΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΡΚΙΤΣΑ 
Για εκτέλεση εργασιών ελέγχου εξοπλισμού σηράγγων
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Την επανένταξη στη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων των 
οφειλετών που τις έχασαν το διάστημα Μαρτίου - Νοεμβρίου, 
προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που 
κατατέθηκε στη Βουλή. Επίσης σύμφωνα με την τροπολογία 
είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη η αποζημίωση που θα 
καταβληθεί στους ιδιοκτήτες ακινήτων για το 50% των ενοι-
κίων που απώλεσαν λόγω της πανδημίας, ενώ καθιερώνεται 
η ψηφιακή «κατάθεση» πινακίδων για όσα οχήματα τεθούν 
σε ακινησία. 
Ειδικότερα η τροπολογία, με σειρά ρυθμίσεων, προβλέπει με-
ταξύ άλλων τα ακόλουθα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ: 
- Τη δυνατότητα επανένταξης, οφειλετών με οφειλές στις 
Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματι-
κής καταβολής, στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης ( 100 και 120 δό-
σεις) για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα 
αριθμό δόσεων της ρύθμισης, εφόσον απώλεσαν το συγκε-
κριμένο ευεργέτημα κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστή-
ματος Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020, αντί Μαρτίου-Οκτωβρίου 
2020 που ισχύει σήμερα. 
- Το ποσό της επιστροφής του 50% της μείωσης των μισθω-
μάτων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού COV1D-19, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και 
ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύε-
ται, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δη-
μόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τα 
νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και 
τα πιστωτικά ιδρύματα. 
- Αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες θα είναι οι 
ενισχύσεις που θα καταβληθούν στο πλαίσιο δράσεων επιχο-
ρήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντι-
κών σωμάτων εξωτερικού χώρου. 
- Απαλλάσσεται από τη φορολογία το εισόδημα από μισθωτή 
εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό 
κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι 
αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική 

σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες. 
- Παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής της επιστροφής του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων, που αναλο-
γεί στις ετήσιες καταναλώσεις καυσίμων κινητήρων, σε αλιείς, 
δικαιούχους απαλλαγής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων, κατοίκους 
μικρών και απομακρυσμένων νησιών, όπου δεν υφίσταται 
φορολογική αποθήκη καυσίμων ναυτιλίας. Η προκαταβολή 
είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφει-
λές προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, 
τους δήμους, τις περιφέρειες και τα ασφαλιστικά ταμεία. 
- Χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση κάθε πρά-
ξη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση από το Δημόσιο 
δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων υγρών καυσί-
μων, που εισπράττονται από τις τελωνειακές αρχές και που 
δεν υπερβαίνουν συνολικά τα πενήντα ευρώ, και τιμωρείται 
με πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο των διαφυγουσών επιβα-
ρύνσεων, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο των εκατό 
ευρώ. 
 - Επανακαθορίζονται κατηγορίες προϊόντων στα οποία 
επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης και ειδικότερα αυτές των 
υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και των ορι-
ζόμενων περιπτώσεων καφέ. 
- Επεκτείνονται απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκο-
όλης, σε περίπτωση χρησιμοποίησής της και για την παρα-
σκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων που προορίζονται για 
ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. 
- Θεσπίζονται οι προϋποθέσεις για τη διακίνηση, υπό καθε-
στώς αναστολής, των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. ενεργειακών 
προϊόντων, που προορίζονται για εξαγωγή μέσω βυτιοφό-
ρων οχημάτων και ορίζεται το ύψος του προστίμου για κάθε 
περίπτωση παραβίασής τους. 
- Εντάσσονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις 
εκατό (13%) και άλλα αγαθά όπως (i) μουστάρδα παρασκευ-
ασμένη, παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζο-
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τα συμπλη-

ρώματα διατροφής σε οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζονται, 
σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που 
γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμο-
ποιούνται για την παρασκευή ποτών. 
- Επιστρέφεται το τέλος ταξινόμησης σε αυτούς που το κατέ-
βαλαν, σε περίπτωση οχημάτων, τα οποία δεν ταξινομήθη-
καν, με συνέπεια να μην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της 
χώρας, λόγω εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή αποστολής τους σε 
άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.. 
Συμπληρώνονται διατάξεις αναφορικά με τη θέση σε ακινησία 
επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων και μοτοσυκλετών. 
Ειδικότερα μεταξύ άλλων: 
- Δηλώνεται, εφεξής, ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφια-
κής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.), η ακι-
νησία για τα ως άνω μηχανοκίνητα μέσα, από τον ιδιοκτήτη 
ή κάτοχο αυτών. Επίσης, ορίζεται ο χρόνος δήλωσης της ακι-
νησίας για την απολαβή της σχετικής έκπτωσης από τα τέλη 
κυκλοφορίας. 
- Επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν των τελών κυκλοφο-
ρίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών και διοικητικό 
πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ, εάν εντοπισθεί όχημα να 
κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο και να φέρει πινακίδες 
αριθμού κυκλοφορίας, ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία. Σε περί-
πτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται 
για τρία έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου 
του οχήματος. 
- Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας, με κοινή απόφαση 
των οριζόμενων οργάνων, ειδικού ιστότοπου στην gov.gr 
- Ε.Ψ.Π., όπου με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους 
στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δημόσιες 
πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας 
των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας 
στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυ-
χόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων και άλλες 
πληροφορίες. 

Το Ελληνο-Σουηδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τη συνεργα-
σία της Πρεσβείας της Σουηδίας στην Ελλάδα διοργανώνουν 
για 6η συνεχή χρονιά το Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – 
Σουηδίας. 
Το Φόρουμ, με τίτλο Η Μετάβαση της Ελλάδας προς ένα Βι-
ώσιμο Μέλλον, θα πραγματοποιηθεί σε ψηφιακό περιβάλλον 
και θα παρουσιαστεί σε θεματικές ενότητες με επίκεντρο τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τις Έξυπνες Πόλεις και την Κυκλι-
κή Οικονομία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου από τις 17.00 έως τις 18.30, θα 
λάβει χώρα η πρώτη ενότητα, με θέμα τις Βιώσιμες Δημόσιες 
Μεταφορές. Την εκδήλωση θα εγκαινιάσουν η Ράνια Πατσιο-
πούλου, Πρόεδρος του Ελληνο-Σουηδικού Επιμελητηρίου, 

και η Α.Ε. Charlotte Sammelin, Πρέσβης της Σουηδίας στην 
Ελλάδα. Η πρώτη ομιλία θα αφορά την ηλεκτροκίνηση στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τη βιωσιμότητα που αναμέ-
νεται να επιφέρει, συντελώντας σημαντικά στην κυκλοφο-
ριακή αποσυμφόρηση στα αστικά κέντρα, τη μείωση των 
εκπομπών ρύπων, και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Η 
ομιλία θα πραγματοποιηθεί από τον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών, Κωνσταντίνο Α. Καραμανλή.
Στη συνέχεια, ο καθηγητής και Πρόεδρος του ΟΑΣΑ Ιωάννης 
Γκόλιας θα μιλήσει για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στην 
αστική κινητικότητα στην Ελλάδα. Ο Marcin Seredynski, Head 
of Innovation and Research at the E-Bus Competence Center 
στο Λουξεμβούργο θα αναλύσει τις σύγχρονες τεχνολογικές 

τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη, ενώ ο Νίκος 
Καλικατζαράκης, Επικεφαλής του τομέα Ηλεκτροκίνησης της 
ΑΒΒ Ελλάδος θα αναφερθεί στη δημιουργία των απαραίτη-
των υποδομών για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. 
Τη θεματική συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος της 
Καθημερινής, Αλεξάνδρα Κασσίμη. 
Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι εταιρείες: ABB, Combitrans, 
Intrum, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, και SKF.
Για συμμετοχή στην εκδήλωση εγγραφείτε στο link
https://www.eventora.com/en/Events/sustainable-public-mobility
Πληροφορίες: Δήμητρα Ασημακοπούλου T: 2107289000, 
info@Hellenic-SwedishCC.gr 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ, ΨΗΦΙΑΚΗ «ΚΑΤΑΘΕΣΗ» ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΑΙ 
ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΧΑΜΕΝΑ» ΕΝΟΙΚΙΑ
Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

ΣΤΙΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ 6Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΕΛΛΑΔΑΣ–ΣΟΥΗΔΙΑΣ: 
«Η Μετάβαση της Ελλάδας προς ένα Βιώσιμο Μέλλον. Βιώσιμες Δημόσιες Μεταφορές»
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Το Συμβούλιο της Επικρατείας για ακόμη μια φορά, είπε «όχι» 
στα έργα εκτροπής του Αχελώου ποταμού στο Θεσσαλικό 
κάμπο, αναφέρει το ΑΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η εκτροπή του 
Αχελώου ποταμού απασχολεί εδώ και τουλάχιστον 22 χρόνια 
τόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας, που μέχρι στιγμής έχει 
εκδώσει 7 ακυρωτικές αποφάσεις (και από την Ολομέλειά του 
μάλιστα ορισμένες), όσο και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που έχει εκδώσει μια απόφαση.  
Ειδικότερα, η επταμελής σύνθεσης του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ 
(πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Αθανάσιος Ράντος -έχει συνταξι-
οδοτηθεί και έχει γίνει Ευρωπαίος Εισαγγελέας- και εισηγητή 
το σύμβουλο -έχει προαχθεί σε αντιπρόεδρο- Παναγιώτη Ευ-
στρατίου) με την υπ΄ αριθμ. 2228/2020 απόφασή της απέρρι-
ψε την αίτηση της περιφέρειας Θεσσαλίας, της περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, τοπικών φορέων της Αιτωλοα-
καρνανίας, κ.λπ., που ζητούσαν να ακυρωθούν οι υπ΄ αριθμ.: 
1) 897/21.12.2017 και 2) 901/21.12.2017 κοινές υπουργικές 

αποφάσεις που αφορούν τα έργα εκτροπής του Αχελώου. 
Παράλληλα, το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ΄ αριθμ. 
2230/2020 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση του Συν-
δέσμου Ιδιοκτητών Κατακλυζομένου Οικισμού Μεσοχώρας 
«Ο Αχελώος», που ζητούσε την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 
Οικ.34701/4.8.2017 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού 
Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί 
όροι του έργου «υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας» στον πο-
ταμό Αχελώο περιφερειακής ενότητας Τρικάλων». 
Σύμφωνα με το ΣτΕ, η θέση του φράγματος της Μεσοχώρας 
βρίσκεται σε απόσταση 2 χ.λ.μ. από τον οικισμό και η θέση 
του σταθμού παραγωγής υδροηλεκτρικού ρεύματος είναι σε 
απόσταση 1 χ.λ.μ. από τον οικισμό Γλίστρα. 
Υπέρ του έργου είχαν παρέμβει η περιφέρεια Θεσσαλίας, η 
περιφερειακή Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, ο Δήμος Πύλης 
Τρικάλων και η ΔΕΗ, ισχυριζόμενοι ότι το έργο αυτό «έχει ευ-
εργετικές επιπτώσεις στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας». 

 Το ΣτΕ έκρινε ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση και 
η σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έλαβε υπόψη 
της υπουργική απόφαση του 2003 με την οποία εγκρίθηκε το 
περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου 
ανάπτυξης της περιφέρειας Θεσσαλίας και την απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο 
διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών Στερεάς Ελλά-
δας. Με τις εγκρίσεις αυτές προβλεπόταν η μεταφορά ποσοτή-
των νερού από τον Αχελώο στον Πηνειό ποταμό. 
 Κατά το ΣτΕ με την προσβαλλόμενη απόφαση, δεν προβλεπό-
ταν πλέον μεταφορά ποσοτήτων νερού από τον Αχελώο στον 
Πηνειό ποταμό, αλλά ούτε γίνεται καμία μνεία για μεταφορά 
νερού, όπως προβλεπόταν αρχικά. 
 Τελικά, το ΣτΕ έκρινε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση απώλε-
σε, επιγενομένως, το νόμιμο έρεισμά της, έκανε δεκτή την αί-
τηση του Συνδέσμου και ακύρωσε την υπουργική απόφαση. 

Στην εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικού συστήματος πλη-
ροφόρησης και φωτεινής σηματοδότησης σε κομβικά σημεία 
της πόλης προχωρά ο δήμος μέσω της Πράξης Step2Smart, 
στην οποία συμμετέχει ως εταίρος.
Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει σήμερα Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 
διαδικτυακή τεχνική συνάντηση στην οποία θα συμμετέχουν 
οι εταίροι για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, ανα-
φέρει το ΑΠΕ. 
Η ατζέντα των εμπλεκόμενων φορέων θα επικεντρωθεί στην 
πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου ανά 
εταίρο, τις τεχνικές προκλήσεις κατά την υλοποίηση του έργου 
Step2Smart, καθώς επίσης την αξιολόγηση αλλά και τις προ-
τάσεις επέκτασης του πιλοτικού συστήματος πληροφόρησης 

και φωτεινής σηματοδότησης στον Δήμο Χανίων.
Για την εφαρμογή και υλοποίηση του έργου επιλέχτηκαν πέ-
ντε οδικοί κόμβοι όπου και εγκαταστάθηκαν: Πέντε ρυθμιστές 
κυκλοφορίας στα δύο ρεύματα της κύριας κατεύθυνσης του 
οδικού άξονα της Λεωφόρου Σούδας. Μόνιμοι ανιχνευτές 
κυκλοφορίας σε απόσταση περίπου πενήντα μέτρων από τη 
stopline κάθε κόμβου. Δύο αισθητήρες Bluetooth για τον 
υπολογισμό του χρόνου ταξιδιού. Δύο σταθμοί περιβαλλοντι-
κών μετρήσεων για τη μέτρηση των ατμοσφαιρικών ρύπων. 
Τρεις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (Variable, Message, 
Signs), που έχουν τοποθετηθεί μεταξύ των πέντε κόμβων για 
την άμεση ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου.
Παράλληλα αναπτύχθηκαν δυο λογισμικά που συνδέονται 

και διαμοιράζουν κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά δεδομέ-
να με την πλατφόρμα της «έξυπνης πόλης» και την πλατφόρ-
μα ελέγχου ρυθμιστών κυκλοφορίας. 
Για την υλοποίηση της πράξης ο τελικός εγκεκριμένος προϋ-
πολογισμός για το Δήμο Χανίων ανήλθε στα 378.171 ευρώ.
Σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων, οι δικαιούχοι της Πράξης 
Step2Smart είναι το υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών 
και Έργων Κύπρου, το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλο-
ντος) και ο Δήμος Κω.

To Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) ανακοίνωσε ότι o 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) επέλεξε το Αστε-
ροσκοπείο Χελμού για να κατασκευαστεί ο πρώτος επίγειος 
πιλοτικός σταθμός του ευρωπαϊκού προγράμματος ScyLight 
για την επόμενη γενιά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών («fibre 
in the sky»), η οποία περιλαμβάνει υπερυψηλές ταχύτητες 
μετάδοσης δεδομένων με τη χρήση δορυφόρων, όπως με-
ταδίδει το ΑΠΕ. 
Στο Αστεροσκοπείο Χελμού εδράζεται ο «Αρίσταρχος», το 

δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της ηπειρωτικής Ευρώπης. 
Οι συντονισμένες προσπάθειες της διοίκησης του ΕΑΑ και 
ομάδας επιστημόνων του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστρο-
φυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑ-
ΑΔΕΤ/ΕΑΑ), σε στενή συνεργασία με την Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, είχαν ως αποτέλεσμα την επιτυχή αξιολόγη-
ση του «Αρίσταρχου» από κλιμάκιο του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Διαστήματος.

Επιστημονικά υπεύθυνος της εμβληματικής δράσης ScyLight 
είναι ο δρ Σπύρος Βασιλάκος, διευθυντής του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ 
και διευθυντής ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Την ομά-
δα έργου αποτελούν οι δρ Μανώλης Ξυλούρης (διευθυντής 
ερευνών), δρ Παναγιώτης Μπούμης (διευθυντής ερευνών), 
Δρ. Παναγιώτης Χάντζιος (κύριος ερευνητής), δρ Σταύρος 
Άκρας (εντεταλμένος ερευνητής), δρ Γιάννης Αλικάκος (μετα-
διδάκτορας) και Αλέξης Γουρζέλας (τεχνικός).

ΣτΕ: «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
Δεκτή η αίτηση ακύρωσης του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κατακλυζομένου Οικισμού Μεσοχώρας

ΧΑΝΙΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ «ΕΞΥΠΝΕΣ» ΠΟΛΕΙΣ

ΣΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΧΕΛΜΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SCYLIGHT 
Για την επόμενη γενιά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
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Τέσσερις κομβικές προτεραιότητες έχει θέσει και υλοποιεί η 
κυβέρνηση για την επόμενη ημέρα της πανδημίας, με στό-
χο την επίτευξη ισχυρής ανάκαμψης και για την εδραίωση 
βιώσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης, και το μετα-
σχηματισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας, με 
αύξηση της ποσότητας και της παραγωγικότητας, με βελτί-
ωση της ποιότητας του εθνικού πλούτου και με ανασύνθεση 
των συστατικών του ΑΕΠ -κυρίως αύξηση των εξαγωγών 
και των επενδύσεων- προκειμένου η ελληνική οικονομία να 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά της. 
Αυτό ανέφερε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε ομιλία του στο 31ο Ετήσιο 
Συνέδριο «Greek Economic Summit» του Ελληνοαμερικανι-
κού Εμπορικού Επιμελητηρίου και προσδιόρισε τις εν λόγω 
προτεραιότητες ως εξής:
1η Προτεραιότητα: Η μείωση φορολογικών συντελεστών 
και ασφαλιστικών εισφορών. Ο υπουργός έκανε εκτενή 
αναφορά στις μόνιμες μειώσεις συγκεκριμένων φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών (π.χ. νομικών και φυσικών προ-
σώπων, ΕΝΦΙΑ κ.ά.) πριν από την πανδημία, καθώς και 
στις πρόσθετες- μη μόνιμες μειώσεις- που έγιναν μέσα στην 
υγειονομική κρίση, διότι οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί 
δεν μπορούν να περιλαμβάνουν μόνιμα δημοσιονομικά 
μέτρα. Στις τελευταίες, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 
μείωση έως μηδενισμός της προκαταβολής φόρου, η κάλυ-
ψη ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού, 

η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στις ασφαλιστικές 
εισφορές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, η κατάργηση 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που 
προέρχονται από ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα και 
η μείωση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων, 
σε μη αλκοολούχα ποτά, στα εισιτήρια κινηματογράφων, 
θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών.
Τόνισε δε, ότι «προσδοκούμε, όταν κλείσει η παρένθεση της 
υγειονομικής κρίσης, και ανάλογα και με τις δημοσιονομικές 
δυνατότητες της χώρας και τις προτεραιότητες της κυβέρ-
νησης, σε κάποιους από αυτούς τους φόρους και τις ασφαλι-
στικές εισφορές, ή σε κάποιους άλλους, να μονιμοποιηθούν 
οι μειώσεις τους». Και πρόσθεσε, πως εκτός από τις μειώσεις 
φορολογικών βαρών, υλοποιούνται και μεταρρυθμιστικές 
τομές στο φορολογικό πεδίο, όπως η αναθεώρηση του 
πλαισίου για τη φορολογική κατοικία.
2η Προτεραιότητα: Η ενίσχυση της ρευστότητας της οικο-
νομίας. Η συνολική στήριξη της ελληνικής οικονομίας, είπε, 
από το ΤΕΠΙΧ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας και την Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή διαμορφώνεται έως σήμερα στα περίπου 
10 δισ. ευρώ. Και αναμένεται να ξεπεράσει, μέσα από αυτά 
μόνο τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα 12 δισ. ευρώ το 2020. 
3η Προτεραιότητα: Η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών. 
Στις ενδεικτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, ο κ. Στα-
ϊκούρας συμπεριέλαβε, μεταξύ άλλων, την ψήφιση ενός 
νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών και παροχής 2ης ευκαι-

ρίας, την εφαρμογή του προγράμματος «Γέφυρα» για τη 
στήριξη δανειοληπτών που πλήττονται από τις οικονομικές 
επιπτώσεις του κορoνοϊού, την υλοποίηση του «Ηρακλή», 
την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαι-
σίου για την εταιρική διακυβέρνηση και την Κεφαλαιαγορά, 
τη θέσπιση του πλαισίου των μικροπιστώσεων, την ψήφι-
ση νέων νομοθετικών πλαισίων για την αντιμετώπιση του 
«ξεπλύματος» μαύρου χρήματος και τον περιορισμό του 
λαθρεμπορίου, καθώς και τις αποκρατικοποιήσεις.
4η Προτεραιότητα: Η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων από 
το Ταμείο Ανάκαμψης, κυρίως μέσω του Μηχανισμού Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας και οι πόροι αυτοί αναμένεται 
να φτάσουν έως τα 32 δισ. ευρώ έως το 2026. Όπως είπε 
ο υπουργός, οι προτεραιότητες του Σχεδίου εστιάζουν στη 
στήριξη της επιχειρηματικότητας, στην προσέλκυση ιδιω-
τικών επενδύσεων, στην προώθηση της καινοτομίας, στην 
ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, 
στην πράσινη ανάπτυξη, στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
και την τεχνολογική αναβάθμιση δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, στην αναβάθμιση των υποδομών και στη στήριξη 
της περιφέρειας. Και αυτά, σε συνδυασμό και συμπληρω-
ματικά με τα άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως αποτυπώνονται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαί-
σιο 2021- 2027, όπως τόνισε ο υπουργός.

Να υποβάλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού στην ειδική 
πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους (ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώ-
ματά τους κάλεσε τους αδύναμους δανειολήπτες του «νόμου 
Κατσέλη» ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, κατά τη διάρκεια συνέ-
ντευξή του στην ΕΡΤ1, ανάφερε ότι βρίσκεται, ήδη σε πλήρη 
λειτουργία, η πλατφόρμα για την επίσπευση εκδίκασης των 
υποθέσεων του Ν. 3869/2010 («νόμος Κατσέλη»), ενώ επι-
σήμανε ότι σχεδιάστηκε για να είναι πλήρως λειτουργική και 
απόλυτα φιλική για τον χρήστη. Παράλληλα, κάλεσε τους 
αδύναμους δανειολήπτες που έχουν καταθέσει αίτηση υπα-
γωγής στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 3869/2010 να 
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τον επαναπροσδιορισμό 
της υπόθεσής τους στην ειδική πλατφόρμα, προκειμένου να 
προστατευθούν πλήρως τα δικαιώματά τους. 

Όπως επισήμανε ο κ. Τσιάρας «δεν συντρέχουν λόγοι αναστο-
λής της προθεσμίας της αίτησης του ν. 4745/2020, καθώς η 
αίτηση επαναπροσδιορισμού διεξάγεται ηλεκτρονικά», για 
να προσθέσει: «Επομένως, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία 
των διαδίκων ή των δικηγόρων τους και δεν διακυβεύεται η 
δημόσια υγεία» 
Σχετικά με την ανάγκη συλλογής των απαραίτητων δικαι-
ολογητικών, ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά συλλέγονται αυτόματα από την 
πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη 
διευκόλυνση των δανειοληπτών. Μάλιστα, διευκρίνισε ότι οι 
άλλες προθεσμίες του νόμου και, ιδίως, οι προθεσμίες κατάθε-
σης προτάσεων του άρθρου 4Η του ν. 4745/2020, εντός των 
οποίων πρέπει οι αιτούντες να προσκομίσουν τα αναφερόμε-
να σε αυτό έγγραφα, αναστέλλονται όπως και όλες οι άλλες 
νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες, λόγω της πανδημίας.
Παράλληλα, απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις των δημο-

σιογράφων, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι η ανάγκη επίσπευσης 
εκδίκασης των υποθέσεων του «νόμου Κατσέλη» αποτελεί 
υποχρέωση της χώρας που αναλήφθηκε από την προηγού-
μενη κυβέρνηση και προσέθεσε ότι «είμαστε υποχρεωμένοι 
να διασφαλίσουμε την εικόνα και την αξιοπιστία της χώρας». 
Ακόμη, υπενθύμισε ότι τον Ιούλιο του 2019 εκκρεμούσαν 
περισσότερες από 100.000 υποθέσεις του «νόμου Κατσέλη» 
ενώπιον των Ειρηνοδικείων όλης της Επικράτειας και «με τις 
ρυθμίσεις του ν. 4745/2020 επιδιώκουμε να οριστικοποιηθεί 
το δίχτυ προστασίας για τους αδύναμους δανειολήπτες», ενώ 
είναι ευκαιρία να εκκαθαριστούν τα υπερφορτωμένα πινάκια 
από όσους έχουν ήδη έρθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές. 
Τέλος, ο υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε ότι οι μόνοι που 
φοβούνται τις διατάξεις του νόμου 4745/2020 που ψήφισε η 
σημερινή κυβέρνηση είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι 
οποίοι είχαν κρυφτεί στις ευεργετικές διατάξεις του «νόμου 
Κατσέλη», αποβλέποντας σε μια μακρινή δικάσιμο. 

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΟΜΒΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Για την επόμενη ημέρα της πανδημίας

Κ.ΤΣΙΑΡΑΣ: ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ «ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ» ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΤΗΣ ΕΓΔΙΧ ΑΙΤΗΣΗ 
Επαναπροσδιορισμού για να προστατευτούν





Εξοικονομώ - Αυτονομώ: 

τηλΕφώνικη υποστηριξη μΕλών τΕΕ 
γιΑ τΕχνικΑ θΕμΑτΑ κΑι ΑποριΕσ στην 
προΕτοιμΑσιΑ προτΑσΕών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, προκειμένου να υποστηρίξει 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 προτάσεων 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 προγράμματος ή δεν θα μπορούν να απαντηθούν άμεσα, 
ώστε να δίνονται στη συνέχεια απαντήσεις. 
 
Η υπηρεσία ξεκίνησε την λειτουργία της τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.

tee.eco.helpdesk@central.tee.gr  
Δευτέρα - Παρασκευή: 2104441200 ,  10:00- 14:00 και 17:00-21:00



 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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«ΓΟΛΓΟΘΑΣ» Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-23                                               03/12/2020

Χρόνο και χρήμα απαιτεί η μεταβίβαση ακινήτων στην Ελλά-
δα, με τη χώρα να παραμένει ουραγός στην παγκόσμια κατά-
ταξη, καθώς ο όγκος της γραφειοκρατίας που ζητείται για να 
πουληθεί, πχ. ένα διαμέρισμα είναι μεγαλύτερος από χώρες 
όπως οι Νήσοι του Σολομώντα, η Ουγκάντα, η Ζιμπάμπουε, η 
Γκάνα, η Καμπότζη και η Σομαλία. Πρόκειται για μια κατάστα-
ση η οποία μάλιστα βαίνει διαρκώς επιδεινούμενη, είτε επειδή 
προστίθενται έγγραφα και δικαιολογητικά είτε επειδή άλλες 
χώρες προχωρούν σε βελτιώσεις των δικών τους συστημά-
των ξεπερνώντας την Ελλάδα.
Έτσι, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της Παγκόσμι-
ας Τράπεζας για την ευκολία του επιχειρείν, η Ελλάδα βρίσκε-
ται στην 156η θέση μεταξύ 190 χωρών, καθώς εξακολουθεί 
να απαιτείται η συγκέντρωση 11 διαφορετικών εγγράφων και 
πιστοποιητικών για την αγοραπωλησία ενός ακινήτου. Στην 
αντίστοιχη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2019, η 
χώρα μας βρισκόταν στην 153η θέση.
Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να δαπανήσουν ένα μήνα (26 εργάσιμες ημέρες) για να συ-
γκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χρόνος που 
δεν «περιποιεί τιμή» στη χώρα και είναι η χειρότερη επίδοση 
μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε.
Ασφαλώς, υπάρχουν και χειρότερες περιπτώσεις, όπως π.χ. η 
Νιγηρία, όπου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συγκεντρώ-
σουν 12 έγγραφα, αλλά χρειάζονται πάνω από τρεις μήνες, 
ή 105 ημέρες! Στον αντίποδα, στη Γεωργία και στο Κατάρ 
χρειάζεται κανείς ένα έγγραφο και μία εργάσιμη ημέρα για να 
ολοκληρώσει μια συναλλαγή. Στη Νορβηγία απαιτείται μία 
διαδικασία και τρεις ημέρες, στην Πορτογαλία μία διαδικασία 
και 10 εργάσιμες και στην Ολλανδία, πέντε έγγραφα και 2,5 
εργάσιμες ημέρες. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη 
του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα βρίσκεται επίσης στην τελευταία θέση 
(34η). Κατά μέσον όρο, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ απαι-
τούνται 4,7 έγγραφα και 23,6 ημέρες για την ολοκλήρωση 
μιας μεταβίβασης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί 
έγγραφα όπως η βεβαίωση πληρωμής ΕΝΦΙΑ, το πιστοποιη-
τικό ενεργειακής απόδοσης, το πιστοποιητικό ότι το ακίνητο 
δεν φέρει πολεοδομικές παραβάσεις και η βεβαίωση πληρω-
μής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ). Ειδικά η τελευταία βε-
βαίωση είχε καταργηθεί το 2014, ακριβώς για να περιοριστεί 
η γραφειοκρατία, αλλά έκανε... δυναμική επανεμφάνιση το 
2017.

Ο τεράστιος αυτός όγκος της γραφειοκρατίας όχι μόνο λει-
τουργεί ως αντικίνητρο για την προσέλκυση ξένων επενδυ-
τών στην αγορά ακινήτων και συνολικά στην οικονομία, αλλά 
επιπλέον έχει εκτινάξει το διαχειριστικό κόστος των ακινήτων 
που περνούν υπό τον έλεγχο των τραπεζών, ή των επενδυ-
τικών funds, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης των 
κόκκινων δανείων. Πρόκειται για ένα θέμα που έχουν θίξει 
πολλάκις τόσο οι διαχειριστές των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, όσο και οι ίδιες οι διοικήσεις των τραπεζών, οι οποίες 
διαπιστώνουν ότι για να «καθαρίσουν» ένα ακίνητο και να 
μπορέσουν να το μεταβιβάσουν, χρειάζονται χιλιάδες εργα-
τοώρες και σημαντικό κόστος, που συνήθως κινείται πέριξ 
των 1.000 ευρώ ανά ακίνητο.
Έρχονται αλλαγές
 Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του 2021 και αρχής γε-
νομένης από τον Μάρτιο, το κυβερνητικό επιτελείο προγραμ-
ματίζει μια σειρά παρεμβάσεων, που αναμένεται να διευκο-
λύνουν σημαντικά τη σχετική διαδικασία της μεταβίβασης 
ακινήτων, όπως επίσης και τις δωρεές, τις γονικές παροχές 
και τις κληρονομιές. Σε πρώτη φάση θα δημιουργηθεί ένα 
ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε μεταβίβαση ακινήτου που θα 
γίνεται. Ειδικότερα, εντός του πρώτου τριμήνου αναμένεται 
να ενεργοποιηθεί σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία 
δημιουργείται σήμερα από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης.
Μέσω αυτής θα συλλέγονται και θα καταχωρίζονται τα δε-
κάδες δικαιολογητικά, έγγραφα και πιστοποιητικά που πρέπει 
να συνοδεύουν κάθε ακίνητο το οποίο πρόκειται να μεταβι-
βαστεί. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούν 
διάφοροι φορείς, όπως το κτηματολόγιο, το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος, οι δήμοι, ο ΕΦΚΑ και ασφαλώς η ΑΑΔΕ. Στόχος 
είναι η όλη διαδικασία να ξεκινάει και να ολοκληρώνεται στο 
γραφείο του συμβολαιογράφου.
Πάντως, πέραν της ψηφιακής συλλογής των σχετικών δι-
καιολογητικών και επειδή πολλές φορές η πράξη απέχει από 
τη θεωρία, φορείς της αγοράς ακινήτων σημειώνουν ότι θα 
πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε να μειωθούν και τα 
σχετικά δικαιολογητικά.
-17 έγγραφα και 180 ημέρες για την οικοδομική
Σύνθετη διαδικασία αποδεικνύεται και η έκδοση οικοδομικών 
αδειών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση 
της Παγκόσμιας Τράπεζας, η έκδοση άδειας για την ανέγερση 
μιας αποθήκης (αυτή λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς για 
τις ανάγκες της έκθεσης), χρειάζεται 17 διαφορετικά έγγρα-
φα, έναντι 12,7 που είναι ο μέσος όρος των υπολοίπων χω-
ρών-μελών του ΟΟΣΑ.
Παράλληλα, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να λάβει κανείς 
το πολυπόθητο «χαρτί» της άδειας ανέρχεται σε 180 ημέ-
ρες, δηλαδή έξι μήνες, έναντι 152,3 ημερών στις υπόλοιπες 

χώρες του ΟΟΣΑ. Το δε κόστος ανέρχεται σε 1,9% της αξίας 
της αποθήκης, ή περίπου 16.200 ευρώ για αποθήκη κόστους 
853.000 ευρώ.
Το αντίστοιχο κόστος στον ΟΟΣΑ διαμορφώνεται σε 1,5%. 
Μεταξύ των πλέον χρονοβόρων εγκρίσεων για μια οικοδομι-
κή άδεια, είναι η λήψη έγκρισης από το Συμβούλιο Αρχιτεκτο-
νικής, που απαιτεί 45 ημέρες κατά μέσον όρο και η σύνδεση 
της οικοδομής με τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, που επίσης απαιτεί 45 ημέρες.
Χώρες, όπως η Αυστρία (49η), η Γαλλία (52η) και η Τουρκία 
(53η) εμφανίζονται υψηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη, 
αναφορικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών, αλλά π.χ. η 
Ιταλία βρίσκεται στην 97η θέση. Στην περίπτωση της Ελλά-
δας, η βαθμολογία της χώρας ωφελείται από το γεγονός ότι 
το κόστος έκδοσης μιας άδειας και η ποιότητα του κτιρίου που 
προκύπτει (με βάση τη διαδικασία που ακολουθείται) είναι 
πάνω από τον μέσο άδεια όρο των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.
Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι την τελευταία διετία 
καταβάλλεται μια σοβαρή προσπάθεια για την ψηφιοποίηση 
και την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών 
αδειών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Αδειες του Τε-
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΈΕ). Η σχετική πλατφόρμα 
εμπλουτίζεται διαρκώς, ώστε να γίνεται φιλικότερη προς τον 
χρήστη, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν προκύπτουν 
ακόμα ζητήματα. Βασικό εμπόδιο είναι και το γεγονός ότι οι 
κατά τόπους πολεοδομίες εξακολουθούν να λειτουργούν με 
αναλογικό τρόπο.

Συνέχεια στη Σελ. 25

ΔΝΤ: TΑ 5 “ΑΓΚΑΘΙΑ” ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟ-ΚΡΙΣΗΣ

 
capital.gr

Το χαμηλό ποσοστό της τηλεργασίας  στη χώρα μας,  η χαμη-
λή ειδίκευση και η χαμηλή αμοιβή  των νέων  εργαζομένων, 
αλλά και  το μικρό μέγεθος της εργασίας,    αποτελούν, πέραν 
- από το υψηλό ποσοστό της απασχόλησης στον τουρισμό-  
βασικούς λόγους  των κινδύνων που διατρέχει η αγορά εργα-
σίας λόγω της τρέχουσας κρίσης. Αυτό καταδεικνύει η τελευ-
ταία έκθεση του ΔΝΤ για τη 2η  προγραμματική αξιολόγηση. 
Πιο αναλυτικά η έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα επισημαίνει 
πως «ο τουρισμός είναι ένας οικονομικός παράγοντας -κλειδί 
και μία σημαντική πηγή απασχόλησης». 



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

25

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ : ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 

 
in.gr

Κλίμα ανησυχίας στους ασφαλισμένους – με δεδομένες 
και τις αλλαγές που έρχονται από το 2022 στα όρια ηλι-
κίας συνταξιοδότησης – δημιούργησαν οι προτάσεις της 
επιτροπής Πισσαρίδη για το Ασφαλιστικό, με το αρμόδιο 
υπουργείο Εργασίας να καθησυχάζει ότι δεν θα μεταβλη-
θεί κανένα όριο ηλικίας.

Η έκθεση – μεταξύ άλλων – αναφερόμενη στην πρόωρη 
συνταξιοδότηση σημειώνει θα πρέπει όλοι να βγαίνουν 
στη σύνταξη στα 67 χρόνια χωρίς εξαιρέσεις, καθώς η συ-
νταξιοδότηση νωρίτερα επιβαρύνει όχι μόνο τις δαπάνες 
αλλά και την οικονομική δραστηριότητα, καθώς αποθαρ-
ρύνει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Παράλληλα 
στο πλαίσιο αυτό ζητά τον εξορθολογισμό των κανόνων 
αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρού-
τσης σε δηλώσεις του επισημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κα-
μία αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και καμία 
μείωση στις συντάξεις. «Το σχέδιο Πισσαρίδη είναι ένα με-
ταρρυθμιστικό, πολύ σημαντικό και πολύ θετικό σχέδιο» 
είπε ο κ. Βρούτσης, διαβεβαίωσε ωστόσο πως ό,τι περά-
στηκε στον ασφαλιστικό νόμο δεν επηρεάζεται από την 
έκθεση Πισσαρίδη. «Θέλω να σας διαβεβαιώσω απόλυτα 
ότι μετά την ασφαλιστική μεταρρύθμιση τον Μάρτιο του 
2020 ξεκίνησε να εφαρμόζεται, δεν πρόκειται να αλλάξει 
ούτε να μεταβληθεί κανένα όριο ηλικίας συνταξιοδότη-
σης. Θέλω να καθησυχάσω όλον τον κόσμο ότι μπορεί με 
τον νόμο αυτόν να κινείται στο πλαίσιο του εργασιακού 
του βίου χωρίς καμία ανησυχία. Τίποτα δεν πρόκειται 
να αλλάξει» διευκρίνισε ο κ. Βρούτσης. Καμία μεταβολή 
δεν θα έχουν ούτε αυτοί που είχαν κατοχυρώσει έως τις 
31-12-2021 ηλικία και χρόνια εργασίας. Εφόσον κάποιος 
πληροί τις προϋποθέσεις, να υποβάλει τα χαρτιά του, σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΑΤΛΑ, για να πάρει τη 
σύνταξή του σε λίγα δευτερόλεπτα, είπε ο υπουργός.
Ανατροπές
Ως γνωστόν – με βάση την ισχύουσα νομοθεσία -, από 
την 1.1.2022 τα δεδομένα για την κοινωνική ασφάλιση 
ανατρέπονται, καθώς καταργούνται οι ευνοϊκές διατάξεις 
που αφορούν χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι θα μπο-
ρούσαν να αποχωρήσουν είτε με πλήρη είτε με μειωμένη 
σύνταξη γήρατος πριν από το 62ο έτος της ηλικίας τους. 
Επί της ουσίας θεσπίζεται ως γενικό όριο ηλικίας συντα-
ξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος το 62ο έτος ηλικίας (με 
40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος ηλι-
κίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης). Παράλληλα 
από την 1-1-2021 (με βάση την ισχύουσα νομοθεσία) θα 
έρθουν αλλαγές και οι ηλικίες συνταξιοδότησης θα αυξη-
θούν κατά 6 μήνες για σύνταξη με 35ετία από Δημόσιο, 
Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου και κατά 11 μήνες για 
σύνταξη με 37ετία από το Δημόσιο με προϋπόθεση την 
25ετία ως το 2010.
Πάντως θα πρέπει να επισημανθεί ότι όσοι ασφαλισμένοι 
μέχρι τις 31-12-2021 έχουν συγκεντρώσει και τον κατά 
περίπτωση απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την προ-

Πιο συγκεκριμένα,  σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία πα-
ρουσιάζει, στην Ελλάδα ο τουρισμός κατέχει το υψηλότερο 
μερίδιο επί του ΑΕΠ σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα της 
ΕΕ, ενώ η απασχόληση στον ελληνικό  τουρισμό είναι -σαν 
ποσοστό επί της συνολικής απασχόλησης- στο υψηλότερο 
επίπεδο σε σχέση, επίσης, με οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. 
Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό το αδύναμο σημείο της οικονο-
μίας και της απασχόλησης της Ελλάδας, όπως ξεδιπλώνεται η 
τρέχουσα διπλή -υγειονομική και οικονομική κρίση. 
Στην ίδια έκθεση τονίζεται πως  «οι μικρές επιχειρήσεις, οι ελα-
στικά και νέοι μισθωτοί, αλλά και οι αυταπασχολούμενοι θα 
χτυπηθούν πιο πολύ από την πτώση των ταξιδιών διεθνώς». 
Επίσης, πως «οι χαμηλά αμειβόμενοι και χαμηλά ειδικευμένοι 
εργάτες είναι επίσης ευαίσθητοι στον κορονοϊό, καθώς είναι 
λιγότερο ικανοί για τηλεργασία». 
Με άλλα λόγια, ως ευάλωτα σημεία, επισημαίνονται και το 
μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων της χώρας, η ελαστική 
απασχόληση των νέων, η  χαμηλή ειδίκευσή τους, αλλά και 
η χαμηλή δυνατότητα τους να απασχοληθούν σε «καθεστώς» 
τηλεργασίας. 
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύει το ΔΝΤ 
στην ίδια έκθεση, η Ελλάδα, βρίσκεται κάτω από το ευρωπα-
ϊκό μέσο όρο  ως προς το ποσοστό της τηλεργασίας σε κάθε 
τομέα της οικονομίας, με εξαίρεση την εκπαίδευση, όπου βρί-
σκεται ακριβώς πάνω στο μέσο όρο.   
Εξάλλου, επισημαίνεται πως «οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι με-
ταφορές, οι θέσεις απασχόλησης στον τομέα των πωλήσεων 
βρίσκονται επίσης σε κίνδυνο, κάτι που δείχνει τη σημασία της 
επανακατάρτισης». 
Αυτό σημαίνει πως όχι μόνο οι εργαζόμενοι που σχετίζονται 
άμεσα ή  έμμεσα με τον τουρισμό (ο οποίος πλήττεται βάναυ-
σα από την κορονο-κρίση) αλλά και σε άλλους τομείς -όπως 
οι υπηρεσίες, οι μεταφορές και οι πωλήσεις-  βιώνουν μια 
εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, η οποία -κατά το ΔΝΤ- κάνει 
αναγκαία την επανακτάρτισή τους.

βλεπόμενη ηλικία, θα μπορούν και μετά την 1-1-2022 
να συνταξιοδοτηθούν με βάση τα σημερινά ευνοϊκά με-
ταβατικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Παράλληλα όσοι 
εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν 
τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης μέχρι τις 31-12-2021, 
ακόμα και όταν συμπληρώνουν τα μεταβατικά ηλικια-
κά όρια μετά την 1.1.2022, διατηρούν το δικαίωμα να 
συνταξιοδοτηθούν με τα μεταβατικά ευνοϊκά ηλικιακά 
όρια, όπως αυτά προβλέπονται από τον νόμο 4336/2015. 
Εάν, για παράδειγμα, ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 
την 40ετία που απαιτείται για σύνταξη στο 62ο έτος της 
ηλικίας του και το έτος 2022 θα είναι 60 ετών, θα πρέπει 
να περιμένει άλλα δύο χρόνια για να συνταξιοδοτηθεί το 
2024 με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα.
Αντίθετα, όσοι ασφαλισμένοι στην περίοδο των μεταβα-
τικών διατάξεων δεν είχαν συμπληρώσει ούτε το όριο 
ηλικίας ούτε τα συντάξιμα χρόνια θίγονται από τις ανα-
τροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 1-1-2022. 
Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας θα συνταξιοδοτη-
θούν στα 67 με 15 τουλάχιστον χρόνια ασφάλισης ή στα 
62 με μειωμένη σύνταξη ή με πλήρη αν έχουν 40 συντά-
ξιμα έτη.
Τέλος, νωρίτερα θα καταβληθούν στο τέλος του μήνα οι 
συντάξεις Ιανουαρίου 2021.
Αναλυτικά:
Ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ, το ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) και το ΝΑΤ θα κα-
ταβάλουν τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 τις συντάξεις 
Ιανουαρίου 2021. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και 
οι συντάξεις των υπόλοιπων Ταμείων του ΕΦΚΑ (μισθω-
τών).
2.  Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι προσωρι-
νές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας 
και Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και του Δημοσίου.
3.  Το ΙΚΑ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιανου-
αρίου 2021 με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ για 
αποφυγή συνωστισμού λόγω της πανδημίας. Αναλυτικά 
το ΙΚΑ θα καταβάλει:
Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 τις συντάξεις Ιανουαρίου 
2021 στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 
3, 5, 7, 9.
Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 τις συντάξεις Ιανουαρί-
ου 2021 στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 
0, 2, 4, 6, 8.
Υπενθυμίζεται ότι με την καταβολή των κύριων συντάξε-
ων θα καταβληθούν και οι επικουρικές.


