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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2087 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό φυσικού 
αερίου και το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου
Σελ 1, 16, 17 και 18
Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επεκτείνεται η ΔΕΠΑ Εμπορίας 
- Ο επικεφαλής της, Κων. Ξιφαράς μιλάει για το νέο επενδυτικό πλάνο 
Σελ 1 και 12 
Αλλαγή εκλογικού νόμου και μεταρρυθμίσεις για την καλύτερη λει-
τουργία της Αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στον 
περιφερειάρχη Γ. Πατούλη κατά τη συνάντηση εργασίας
Σελ 4 
Επενδύσεις στον τομέα των πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων ανα-
κοίνωσε η Τέρνα Ενεργειακή   
Σελ 5 
Παραλία Οφρυνίου, ο νέος προορισμός που γεννιέται στην Β. Ελλά-
δα εν μέσω πανδημίας
Σελ 6 
Κοζάνη: Η Περιφέρεια προωθεί συνεργασία με το ΑΠΘ ενόψει της 
απολιγνιτοποίησης   
Σελ 7 
Κωστής Χατζηδάκης: «Ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή 
πάνε χέρι-χέρι» 
Σελ 8 
Με τους υπουργούς Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα συναντήθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνος Ζερβας
Σελ 9 
Πανευρωπαϊκή έρευνα της Samsung αποκαλύπτει πώς η πανδημία 
έχει επηρεάσει το μέλλον των νοικοκυριών και του τρόπου ζωής των 
καταναλωτών   
Σελ 10 
Έρευνα Randstad: Τηλεργασία και διασφάλιση απασχόλησης, τα 
δύο βασικά ζητούμενα   
Σελ 11 
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ): Ο Οργανισμός αναθεώρησε 
ελαφρά προς τα κάτω την πρόβλεψη για τη ζήτηση του πετρελαίου 
Σελ 13 
Διοργάνωση διαδικτυακού φόρουμ από το Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Πειραιά, για τη λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων και τις επενδύ-
σεις στην καινοτομία
Σελ 14 
Θέματα ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, στο επίκεντρο της τη-
λεδιάσκεψης του υφ. Ναυτιλίας, Κ. Κατσαφάδου με το ΔΣ του ΕΒΕΟ   
Σελ 15 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Μειωμένα τα τιμολόγια διανομής το 2021   
Σελ 18 
Η ΙΑΤΑ προτρέπει την ΕΕ να στηρίξει την πρωτοβουλία του Έλληνα 
πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη για ένα κοινό πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού
Σελ 19 
«Βουτιά» στις μεταβιβάσεις ακινήτων το 2020
Υποχώρησαν κατά 35,2% στην Αττική σε σύγκριση με το 2019 
Σελ 20
Ο «γολγοθάς» των ιδιοκτητών ακινήτων - Η υπερφορολόγηση συ-
νεχίζεται ενώ γιγαντώνεται η γραφειοκρατία 
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:

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η διακυβερνητική συμφωνία για 
τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό φυσικού αερίου, που περιλαμ-
βάνει δεσμεύσεις των δύο χωρών, να διευκολύνουν την κατα-
σκευή του έργου αλλά και την μεταφορά φυσικού αερίου μέσω 
του αγωγού, όταν αρχίσει η λειτουργία του, όπως μεταδίδει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η συμφωνία προσδιορίζει το φορολογικό καθεστώς 
του έργου, την κατανομή των κερδών, κ.ά.. Σημειώνεται ότι ο 
αγωγός βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή και σχετίζεται με σειρά 
άλλων υποδομών του τομέα φυσικού αερίου, που αναδεικνύ-
ουν την Ελλάδα σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο πολλαπλα-
σιάζοντας τις πηγές και οδούς εφοδιασμού.

Με το ίδιο νομοσχέδιο κυρώνεται το καταστατικό του Φόρουμ 
Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου που υπεγράφη στο Κά-
ιρο τον Σεπτέμβριο του 2020. Ιδρυτικά μέλη του φόρουμ είναι η 
ελληνική, κυπριακή, αιγυπτιακή, ισραηλινή, ιταλική, ιορδανική 
και παλαιστινιακή κυβέρνηση. Το κείμενο παραπέμπει στην 
σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ επισημαί-
νει ότι «οι σημαντικές υπεράκτιες ανακαλύψεις φυσικού αερίου 
στην ανατολική Μεσόγειο, θα έχουν βαθιά επίδραση στην ενέρ-
γεια κι και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής». 
Αναλυτικά στη  σελ 3

Η επιχείρηση αναπτύσσεται διαρκώς σε νέες αγορές και δρα-
στηριότητες από τις ανανεώσιμες και τις εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας μέχρι την αεριοκίνηση, τονίζει στην Καθημερινή και 
την Χρύσα Λιάγγου ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς.
Σε τροχιά υλοποίησης έχει θέσει η ΔΕΠΑ Εμπορίας το νέο επιχει-
ρησιακό της σχέδιο που θα τη μετατρέψει από εταιρεία φυσικού 
αερίου σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία με αυξημένη 
καθετοποίηση, ικανή να προσφέρει ένα πλήθος ενεργειακών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 
Ο δρόμος για τον μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας, σύμφω-
να με τα όσα αναφέρει στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλός της 
κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς περνάει μέσα από τη δημιουργία ενός 

«πράσινου» χαρτοφυλακίου άνω των 200 MW, με συμμετοχή 
σε αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα αλλά και σημαντικές επενδύ-
σεις σε νέες τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 
όπως το υδρογόνο. 
Η ΔΕΠΑ είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το 
Καθαρό Υδρογόνο, ενώ πρωτοστατεί και στη δημιουργία του 
πρώτου σταθμού ανεφοδιασμού με υδρογόνο στη χώρα μας. 
Οπως αποκαλύπτει στην «Κ» ο κ. Ξιφαράς, η ΔΕΠΑ θα συμμετά-
σχει για πρώτη φορά στον διαγωνισμό της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας (ΡΑΕ) για νέα ΑΠΕ, με έργο που θα αποκτήσει μέσω 
εξαγοράς από εταιρεία του κλάδου, το οποίο βρίσκεται στο τελι-
κό στάδιο.  Αναλυτικά στις σελ 16, 17 και 18

Την πρόθεση να προχωρήσει με μεγάλη ταχύτητα τις μεταρ-
ρυθμίσεις εκείνες οι οποίες «θα βελτιώσουν και θα κάνουν 
αποτελεσματικότερο το έργο των Περιφερειών», ανακοίνωσε 
ο υπουργός Εσωτερικών M. Βορίδης, στον περιφερειάρχη Ατ-
τικής Γ. Πατούλη, κατά την χθεσινή συνάντηση εργασίας τους, 
στα γραφεία της Περιφέρειας. 
Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η αλλαγή του εκλογικού 
νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η διακυβέρνηση στους δύο 
βαθμούς Αυτοδιοίκησης και μεταρρυθμίσεις σχετικές με την 
κινητικότητα, με την καταστατική θέση των αιρετών και την 
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. 
Κατά τη συνάντηση στην οποία μετείχε και ο εκτελεστικός 
γραμματέας της Περιφέρειας Ι. Σελίμης, συζητήθηκαν ζητήματα 

θεσμικής φύσεως που χρήζουν επανασχεδιασμό, με στόχο να 
γίνει λειτουργικότερο το έργο της Περιφέρειας, οι απαιτούμενες 
μεταρρυθμίσεις, για να γίνει πράξη η έννοια της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και σημαντικά έργα της Περιφέρειας που είναι 
σε φάση ωρίμανσης.   Ο κ. Πατούλης διαβεβαίωσε τον υπουργό 
για τη βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει στο έργο του με 
όλες της τις δυνάμεις, ώστε να οδηγηθεί η Αττική στην ανάπτυ-
ξη. Όπως τόνισε «τώρα είναι η κατάλληλη συγκυρία και έχουμε 
την ιστορική ευθύνη και ευκαιρία να συνεργαστούμε γόνιμα 
προς την κοινή κατεύθυνση που είναι η αναβάθμιση της καθη-
μερινότητας των πολιτών, μέσα από την προώθηση σημαντι-
κών μεταρρυθμίσεων».  
Αναλυτικά στη σελ 12

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΟβΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
Kαι το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου

ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
Ο επικεφαλής της, Κων. Ξιφαράς μιλάει για το νέο επενδυτικό πλάνο

ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Aνακοίνωσε ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στον περιφερειάρχη Γ. Πατούλη κατά τη συνάντηση εργασίας
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Σε ψηφιακή μορφή, με τη χρήση της e-επιχειρηματικής πλατ-
φόρμας DOMOTEX DIGITAL DAY, θα πραγματοποιηθεί στις 
20 Μαΐου 2021, η Διεθνής Έκθεση Επίστρωσης Δαπέδων 
DOMOTEX, που διοργανώνει ο Εκθεσιακός Οργανισμός του 
Αννοβέρου, Deutsche Messe AG, του οποίου επίσημος αντι-
πρόσωπος στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι το Ελληνογερμα-
νικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, αν και αρχικά είχε σχεδιαστεί η 
διεθνής έκθεση να διοργανωθεί σε υβριδική μορφή 18-20 

Μαΐου, τελικά, λόγω του νέου κύματος Covid-19, αποφασί-
στηκε η υποστήριξη ενός ψηφιακού συνεδρίου που θα επι-
κεντρωθεί στα τρέχοντα και μελλοντικά θέματα της διεθνούς 
βιομηχανίας δαπέδων.
Η επόμενη υβριδική DOMOTEX έχει προγραμματιστεί για τις 
13-16 Ιανουαρίου 2022, στον εκθεσιακό χώρο του Ανόβερου.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί 
να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο.

Οι δράσεις των ελληνικών πανεπιστημίων στην εκπαίδευση, 
την έρευνα και την καινοτομία, η ενίσχυση της εξωστρέφειας 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα προγράμματα σπουδών 
που προσφέρουν τα ελληνικά πανεπιστήμια σε απόδημους 
Έλληνες αλλά και ξένους υπηκόους, θα είναι τα βασικά θέμα-
τα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ημε-
ρίδας με θέμα «Ενδυναμώνοντας τις γέφυρες ανάμεσα στα 
ελληνικά πανεπιστήμια και τον Ελληνισμό της Διασποράς», 
όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η γενική γραμματεία Δη-
μόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού. 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου, 
και ώρα 14:30 (ώρα Αθήνας), με αφορμή τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαίδευσης και τη συμπλήρωση δια-
κοσίων χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, 
και διοργανώνεται από τη γενική γραμματεία Ανώτατης Εκ-
παίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
τη γενική γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου 

Ελληνισμού του υπουργείου Εξωτερικών. 
Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, 
εκπρόσωποι της Εκκλησίας της ομογένειας, καθηγητές πα-
νεπιστημίου, Έλληνες απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων 
που διαπρέπουν στο εξωτερικό, καθώς και εκπρόσωποι ομο-
γενειακών οργανώσεων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. 
Όπως έγινε γνωστό, χαιρετισμό θα απευθύνουν η υπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός 
Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Κωνστα-
ντίνος Βλάσης, ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Άγγελος Συρίγος, ο 
γενικός γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου 
Ελληνισμού του υπουργείου Εξωτερικών Ιωάννης Χρυσου-
λάκης και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απόστολος Δημη-
τρόπουλος. 
Πληροφορίες: https://studyingreece.edu.gr/bridges2021/ 

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

•   Συνέδριο για την ηλεκτροκίνηση, συνδιοργανώνεται σήμε-
ρα και για 4η συνεχόμενη χρονιά- από την Ελληνική Εταιρεία 
Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) και την οικονομική ιστοσελί-
δα insider.gr,μέσω διαδικτύου. To συνέδριο τελεί υπό τις αιγί-
δες των Υπουργείων Περιβάλλοντος  & Ενέργειας, Υποδομών 
& Μεταφορών και Εσωτερικών.

•   Διαδικτυακό συνέδριο με θέμα: «Διαχείριση Αποθεματικών 
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης: Τάσεις και Εξελίξεις» 
διοργανώνει το Institute of Finance and Financial Regulation 
(IFFR),σήμερα και αύριο.

•  Η ethosEVENTS και η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων 
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του 
Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με το οικονομικό 
και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό 
και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ διοργανώνουν σήμερα το 
Greek Exports Forum & Awards 2020, τη μεγάλη εκδήλωση 
για τους Έλληνες εξαγωγείς.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

«ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ»

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

21 Ιανουαρίου 2021

Eναρκτήριο συνέδριο του ευρω-
παϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece: 
«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας 
στην Ελλάδα»

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής και το Πράσινο Ταμείο

21 Απριλίου 2021
Συνέδριο: «Η γεωγραφία σε έναν 
κόσμο που αλλάζει» 

Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου 

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

20IAN2021

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
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Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η διακυβερνητική συμφωνία 
για τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό φυσικού αερίου, που 
περιλαμβάνει δεσμεύσεις των δύο χωρών, να διευκολύ-
νουν την κατασκευή του έργου αλλά και την μεταφορά 
φυσικού αερίου μέσω του αγωγού, όταν αρχίσει η λει-
τουργία του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η συμφωνία 
προσδιορίζει το φορολογικό καθεστώς του έργου, την κα-
τανομή των κερδών, κ.ά.. Σημειώνεται ότι ο αγωγός βρί-
σκεται ήδη υπό κατασκευή και σχετίζεται με σειρά άλλων 
υποδομών του τομέα φυσικού αερίου, που αναδεικνύουν 
την Ελλάδα σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο πολλαπλα-
σιάζοντας τις πηγές και οδούς εφοδιασμού.

Με το ίδιο νομοσχέδιο κυρώνεται το καταστατικό του 
Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου που υπε-
γράφη στο Κάιρο τον Σεπτέμβριο του 2020. Ιδρυτικά μέλη 
του φόρουμ είναι η ελληνική, κυπριακή, αιγυπτιακή, ισ-
ραηλινή, ιταλική, ιορδανική και παλαιστινιακή κυβέρνη-
ση. Το κείμενο παραπέμπει στην σύμβαση του ΟΗΕ για το 
Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ επισημαίνει ότι «οι σημαντικές 
υπεράκτιες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην ανατολική 
Μεσόγειο, θα έχουν βαθιά επίδραση στην ενέργεια κι και 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής».
Στους βασικούς στόχους του forum περιλαμβάνεται η 
υποστήριξη των χωρών με αποθέματα φυσικού αερίου 

να επισπεύσουν την εκμετάλλευσή τους με την ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ τους και με τις χώρες διέλευσης 
και κατανάλωσης στην περιοχή. Στόχος επίσης είναι, η 
υποστήριξη του σχηματισμού περιφερειακής αγοράς 
φυσικού αερίου με ανταγωνιστική τιμολόγηση. Τονίζεται 
ακόμη, ότι το forum είναι ανοιχτό σε κάθε κυβέρνηση της 
ανατολικής Μεσογείου που αποτελεί παραγωγό φυσικού 
αερίου, καταναλωτή, ή χώρα διέλευσης, και θεωρείται 
«ικανή και πρόθυμη να μοιραστεί τα κοινά συμφέροντα 
και να εκπληρώσει τους στόχους του φόρουμ». 

Η αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων, το πα-
ραλιακό μέτωπο, η πανδημία και οι μεταρρυθμίσεις στην 
αυτοδιοίκηση είναι οι άξονες προτεραιότητας του στρατη-
γικού σχεδίου της Περιφέρειας Αττικής όπως –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- τις προσδιόρισε ο περιφερειάρχης Αττικής 
Γιώργος Πατούλης σε συνέντευξή του στο Epoli.gr 
«Έχουμε δεσμευθεί ότι έως το 2025 θα έχει πάψει να λει-
τουργεί ο ΧΥΤΑ της Φυλής ως ανοικτή χωματερή, και από 
το στάδιο των εξαγγελιών έχουμε περάσει στο στάδιο της 
υλοποίησης», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά ανέ-
φερε πως «υπάρχει ανάδοχος για τη μελέτη αναθεώρησης 
του ΠΕΣΔΑ, δεκάδες Δήμοι επικαιροποιούν τα τοπικά τους 
σχέδια, προχωρά η κατασκευή 3 νέων μονάδων επε-

ξεργασίας απορριμμάτων στη Φυλή, στο Σχιστό και στο 
Γραμματικό, αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό εργαλείο 
των ΣΔΙΤ». 
Όσον αφορά τον Φαληρικό Όρμο επισήμανε ότι η ανά-
πλαση της Α’ Φάσης θα ολοκληρωθεί σύντομα και στη 
συνεχεία θα ξεκινήσει η Β’ Φάση. 
Σε ό,τι αφορά τη πρόκληση της διαχείρισης της πανδη-
μίας, ο κ. Πατούλης επικαλέστηκε όλες τις δράσεις της 
Περιφέρειας για στήριξη των πολιτών όπως, η σύσταση 
των Κινητών Ομάδων Επίσκεψης στο Σπίτι (ΚΟΕΣ) σε συ-
νεργασία με τον ΙΣΑ, η δημιουργία του τηλεφωνικού κέ-
ντρου 1110 στο οποίο απευθύνθηκαν πάνω από 130.000 
πολίτες, αλλά και η ενίσχυση μονάδων και φορέων υγείας 

του υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό προϋ-
πολογισμού 110 εκατ. ευρώ.
Χαρακτήρισε απαραίτητη τη στελέχωση των Περιφερειών 
με επιπλέον προσωπικό καθώς «το τελευταίο διάστημα 
150 έμπειρα στελέχη μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες», 
όπως ανέφερε. Υπογράμμισε την ανάγκη αποκέντρωσης 
πόρων και αρμοδιοτήτων με στόχο να γίνει πράξη η έν-
νοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 
Κλείνοντας ο περιφερειάρχης σημείωσε ότι «τα επόμενα 3 
χρόνια, θα είναι χρόνια σκληρής δουλειάς και προσφοράς 
στον πολίτη. Η Περιφέρεια Αττικής, η πρώτη μεταξύ των 
13 Περιφερειών της Ελλάδας, μπορεί και πρέπει να έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο, σε όλα τα επίπεδα».

Οι εταιρείες «Αττική Οδός Α.Ε.» και «Αττικές Διαδρομές 
Α.Ε.» ενημερώνουν ότι από αύριο, τα 9 Σημεία Εξυπηρέ-
τησης Συνδρομητών στην Αττική Οδό και τα 3 Σημεία Εξυ-
πηρέτησης Συνδρομητών στον αυτοκινητόδρομο Μορέας 
(Σπαθοβούνι, Νεστάνη, Καλαμάτα), επαναλειτουργούν 
κανονικά.
Οι εταιρείες, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και με γνώ-
μονα την προστασία του προσωπικού και των πελατών, 
είχαν προσωρινά διακόψει τις επισκέψεις του κοινού στα 
12 Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών στην Αττική Οδό 
και στον αυτοκινητόδρομο Μορέας. Στο διάστημα αυτό, η 
επικοινωνία με τους συνδρομητές ήταν διαθέσιμη μέσω 
της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, χωρίς το προσωπικό να 
σταματήσει να διεκπεραιώνει, άμεσα και με επαγγελματι-

σμό, όλα τα αιτήματα των πελατών, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της αναστολής της εκ του σύνεγγυς λειτουργίας.
Η επαναλειτουργία των Σημείων Εξυπηρέτησης Συνδρο-
μητών γίνεται βάσει των κανόνων υγιεινής, όπως αυτοί 
ορίζονται από τον ΕΟΔΥ. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθ-
μός ατόμων εντός του κάθε σημείου θα είναι ένας πελά-
της ανά 25 τ.μ., ενώ θα πρέπει να τηρείται απόσταση 2 
μέτρων μεταξύ των πελατών, κατά τον χρόνο αναμονής. 
Επιπλέον, σε όλους τους χώρους διατίθενται αντισηπτικά 
και μάσκες μίας χρήσης για τους επισκέπτες, στην περί-
πτωση που δεν διαθέτουν δική τους μάσκα. 
Ακολουθεί αναλυτικά το ωράριο λειτουργίας των Σημεί-
ων Εξυπηρέτησης Συνδρομητών και της Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης Πελατών:
Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (Σ.Ε.Σ.) Αττικής Οδού

Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 18:00
Σάββατο 09:00 - 15:00
Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (Σ.Ε.Σ.) Μορέα (Σπα-
θοβούνι, Νεστάνη, Καλαμάτα)
Δευτέρα - Πέμπτη 09:30 - 15:00
Παρασκευή - Σάββατο 10:00 - 16:00
Κυριακή 10:00 - 16:00 Σπαθοβούνι & 12:00 - 18:00 Νε-
στάνη - Καλαμάτα 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών (Τ.Ε.Π.) 210-6682 
222
Δευτέρα - Σάββατο 08:00 - 19:00 
Κυριακή 11:00 - 19:00
Fax: 210 - 6682 240
E-mail: customercare@attikesdiadromes.gr

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟβΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
Kαι το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η διαχείριση των απορριμμάτων, το παραλιακό μέτωπο, η πανδημία και οι μεταρρυθμίσεις στην αυτοδιοίκηση

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ 12 ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ (Σ.Ε.Σ.) ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΜΟΡΕΑΣ
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Νέες επενδύσεις στον τομέα των πλωτών φωτοβολταϊκών 
πάρκων ανακοίνωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Τέρνα Ενερ-
γειακή. 
Συγκεκριμένα, υπέβαλε στη ΡΑΕ αιτήσεις για χορήγηση βε-
βαίωσης παραγωγού για (3) τρεις εγκαταστάσεις πλωτών 
φωτοβολταϊκών πάρκων σε ισάριθμους τεχνητούς ταμιευ-
τήρες, η συνολική ισχύς των οποίων ανέρχεται σε 265 MW. 
Οι αιτήσεις για την ανάπτυξη έργων αυτής της καινοτόμου 
τεχνολογίας παραγωγής καθαρής ενέργειας αφορούν στην 
εγκατάσταση:
- 120 MW στον Τεχνητό Ταμιευτήρα Καστρακίου 
- 103 MW στον Τεχνητό Ταμιευτήρα Πουρναρίου. 

- 42 ΜW στον Τεχνητό Ταμιευτήρα Στράτου.
Το συνολικό ύψος της επένδυσης για την ανάπτυξη των 
τριών εγκαταστάσεων ΑΠΕ θα ξεπεράσει τα 170 εκατ. ευρώ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση των τριών πλωτών 
φωτοβολταϊκών πάρκων αφορά σε σημεία που βρίσκονται 
εκτός περιοχών Natura και προβλέπει ποσοστό κάλυψης 
που δεν υπερβαίνει το 5,5%, σύμφωνα με τις Διεθνείς Πρα-
κτικές Βιωσιμότητας. 
Η νέα επένδυση του Ομίλου Τέρνα Ενεργειακή έρχεται να 
προστεθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα παραγωγής κι απο-
θήκευσης καθαρής ενέργειας που έχει ήδη ανακοινωθεί και 
το οποίο αφορά την ανάπτυξη αιολικών πάρκων και την 

υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας με αντλησοταμί-
ευση στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση των τριών 
πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων θα αυξήσει τον υφιστά-
μενο στόχο για συνολική εγκατεστημένη ισχύ την προσεχή 
πενταετία της τάξης των 2,8 GW σε επίπεδα άνω των 3 GW. 
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Τέρνα Ενεργειακή διαθέτει πε-
ρισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή 
έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανα-
τολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η συνολική εγκατεστημένη 
ισχύς του Ομίλου σε Ελλάδα κι εξωτερικό ανέρχεται σε 1373 
MW, ενώ επιπλέον 430 MW είναι υπό κατασκευή ή έτοιμα 
προς κατασκευή.

Στην τελική φάση ολοκλήρωσης περνά –σημειώνει το ΑΠΕ- 
η αποκατάσταση της ΧΑΔΑ στη θέση Λακκώματα Σχιστού 
με χρηματοδότηση ύψους 1 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια 
Αττικής μετά από συντονισμένες ενέργειες του περιφερειάρ-
χη Αττικής Γ. Πατούλη και της αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Σ. 
Αντωνάκου. 
Με την προγραμματική σύμβαση προϋπολογισμού 
1.001.088 ευρώ, την οποία συνυπέγραψαν ο κ. Πατούλης 
και ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων 
Αθήνας-Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) Γ. Γουρδομιχάλης επιλύεται 
ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα δεκαετιών για την 
περιοχή.
Με την ολοκλήρωση του έργου, σε 36 μήνες, εξασφαλίζεται 
η στεγανότητα της μάζας των 10.000.000 τόνων αποβλή-
των με αυξημένη φυσική ραδιενέργεια (φωσφογύψος), 
που βρίσκονται κάτω από επιφάνεια 125 στρεμμάτων. Στο 
έργο προβλέπονται χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης 

και τελικής κάλυψης, προμήθεια και τοποθέτηση γεωσυν-
θετικών υλικών, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα 
υποδομής και περιβαλλοντικής προστασίας και έργα φυ-
τεύσεων. 
Με αφορμή το έργο που σηματοδοτεί την περιβαλλοντι-
κή αναβάθμιση της περιοχής και των κατοίκων της ο κ. 
Πατούλης επισήμανε ότι «καθημερινά αποδεικνύουμε με 
συγκεκριμένες πράξεις και δράσεις μας ότι μπορούμε να πα-
ρέμβουμε αποτελεσματικά για να μπει τέλος σε προβλήματα 
που ταλαιπωρούν χρόνια τους κατοίκους της Αττικής».
Ο Γ. Γουρδομιχάλης, ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη και 
την αντιπεριφεριάρχη για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν 
προκειμένου να μπει στην τελική ευθεία η αποκατάσταση 
του ΧΑΔΑ «και να κλείσει μια πληγή η οποία αποτελούσε 
κίνδυνο για χιλιάδες κατοίκους». Επιπλέον εξέφρασε την 
ικανοποίησή του, που βρίσκονται δίπλα στο Σύνδεσμο και 
συμβάλλουν στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων 

και ζητημάτων που αφορούν στο Διαδημοτικό Κέντρο Περί-
θαλψης Αδέσποτων Ζώων.
Από την πλευρά της η Σ. Αντωνάκου τόνισε ότι με το συ-
ντονισμό των ενεργειών και των δράσεων περιφέρειας και 
ΠΕΣΥΔΑΠ, εξασφαλίστηκε η ολοκλήρωση ενός σημαντικού 
έργου. «Η στενή συνεργασία μας, με το Σύνδεσμο θα συνε-
χιστεί και στο μέλλον με στόχο να υπάρξουν συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις και δράσεις». 
Σημειώνεται ότι μέλη του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου είναι 
συνολικά 19 δήμοι της Αθήνας και του Πειραιά: Αγία Βαρ-
βάρα, Άγιοι Ανάργυροι και Καματερό, Αθηναίων, Αιγάλεω, 
Αχαρνές, Ελευσίνα, Κερατσίνι και Δραπετσώνα, Κορυδαλ-
λός, Μοσχάτο και Ταύρος, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια 
και Χαλκηδόνα, Νίκαια και Αγ. Ι. Ρέντη, Πειραιάς, Πέραμα, 
Περιστέρι, Σαλαμίνα, Σαρωνικός, Φυλή, Χαϊδάρι.

Ολοκληρώθηκε από την Ο.ΣΥ. ΑΕ η διαγωνιστική διαδι-
κασία ανάθεσης υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(Leasing) 300 αστικών λεωφορείων. 
Πρόκειται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- για 90 ντιζελοκίνητα αρ-
θρωτά (με ρυμουλκό) και 210 κανονικά (διαξονικά), που 
προορίζονται να καλύψουν τις συγκοινωνιακές ανάγκες 
της Αθήνας στην προσπάθεια του υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών να αυξήσει τα δρομολόγια, ιδιαίτερα εν 
μέσω της πανδημίας για την αποφυγή συνωστισμού των 

επιβατών.
Σύμφωνα με πληροφορίες προσωρινοί ανάδοχοι, μετά την 
αξιολόγηση των προσφορών, αναδείχθηκαν τρεις από τους 
τέσσερις συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και αυτοί είναι ο 
όμιλος Σαρακάκη, το Μεσογειακό Κέντρο Φορτηγού & Λε-
ωφορείου (συμφερόντων Παπαδάκη) και η Εθνική Leasing. 
Η τέταρτη εταιρεία συμφερόντων Μαρούλη και συνεργαζό-
μενων εταιρειών, τέθηκε εκτός διαγωνισμού, λόγω μη κά-
λυψης ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Η ΟΣΥ ΑΕ καταθέτει σήμερα στο Ελεγκτικό Συνέδριο την 
Απόφαση και τις σχετικές συμβάσεις για τον κατά νόμο 
προσυμβατικό έλεγχο. «H προμήθεια των 300 λεωφορεί-
ων με την ανάθεση υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης 
εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Αστικών Συ-
γκοινωνιών, καθώς τα εν λόγω οχήματα θα προστεθούν 
στις γραμμές που παρατηρούνται μεγαλύτερες απαιτήσεις, 
διευκολύνοντας έτσι την καθημερινότητα του επιβατικού 
κοινού» αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΟΣΥ ΑΕ.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΦΩΤΟβΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ   

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜβΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΦΑΣΗ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ 
ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»
Mε χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής  

Η Ο.ΣΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ LEASING
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Costa Ofrynio είναι το νέο… όνομα με το οποίο θα συστή-
νεται η παραλία Οφρυνίου (γνωστή και ως Τούζλα) στους 
επισκέπτες της, μέσω της νέας τουριστικής καμπάνιας που 
σχεδιάστηκε, εκπονήθηκε και ξεκινάει τις επόμενες ημέ-
ρες από τον όμιλο εταιριών Kourtidis Group, στο πλαίσιο 
ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ομίλου που 
δραστηριοποιείται στην περιοχή, σε συνεργασία με το 
Δήμο Παγγαίου και την Αντιπεριφέρεια Καβάλας και είναι 
έτοιμη για προώθηση στο εξωτερικό.
Η καμπάνια περιλαμβάνει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- την ανά-
δειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής ως 
τουριστικού προορισμού, δίνοντας έμφαση στην τεράστια 
ακτογραμμή, την ιστορία, τα προϊόντα και τον πολιτισμό 
του τόπου. Ως ατού της περιοχής παρουσιάζονται το πολύ 
μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον λόγω της Αμφίπολης και των 
Φιλίππων στην Καβάλα, τα σημαντικά οινοποιεία και οι 
οινοτουριστικές διαδρομές, το ιδιαίτερο γαστρονομικό 

ενδιαφέρον και το γεγονός ότι η διαδρομή από τη Θεσσα-
λονίκη διαρκεί 47 λεπτά της ώρας. 
Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί θεματικό πάρκο 
πληροφοριών στην παραλία Οφρυνίου, με χώρους φω-
τογράφησης και άλλων διαδραστικών δραστηριοτήτων, 
το οποίο θα καταλαμβάνει έκταση περίπου 800-1000τμ, 
όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γρηγόρης Αβα-
νίδης, μέλος της ομάδας Dreamworkers που έχουν ανα-
λάβει την κατασκευή του πάρκου και είναι γνωστοί για τη 
δημιουργία ανάλογων θεματικών πάρκων στη Θεσσα-
λονίκη και την Αθήνα, όπως το Εργοστάσιο και Μουσείο 
Σοκολάτας, οι Μυστικοί Κόσμοι του Τριβιζά κτλ. 
Στο ίδιο πλαίσιο ο όμιλος Κουρτίδη έχει ολοκληρώσει το 
σχεδιασμό της Αλεξάνδρου Χώρας, μιας επένδυσης που 
καταλαμβάνει χώρο 135 στρεμμάτων και περιλαμβάνει 
την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας, οικισμού και 
θεματικού πάρκου με «πρωταγωνιστή» τον Μέγα Αλέ-

ξανδρο. 
«Η εταιρεία μας έρχεται να συμπληρώσει τις δράσεις 
προβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λειτουργεί ενι-
σχυτικά στις θετικές προσπάθειες των τοπικών φορέων 
για την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής. Εμείς που δρα-
στηριοποιούμαστε εδώ, είδαμε την απίστευτη δυναμική 
του προορισμού το τελευταίο διάστημα. Θέτουμε πλέον 
ως απόλυτη προτεραιότητα στην ανάπτυξη του τόπου 
που αγαπάμε και είμαστε σίγουροι ότι μακροπρόθεσμα 
θα υπάρξουν οφέλη για όλους τους επαγγελματίες και όλη 
την τοπική κοινωνία», δήλωσε ο πρόεδρος του Ομίλου 
Εταιρειών Kourtidis Group, Νίκος Κουρτίδης.
Οι πρώτες ενέργειες ήταν ο σχεδιασμός του λογοτύπου και 
της εικαστικής ταυτότητας, η δημιουργία μια σειράς από 
θεματικές αφίσες, η οργάνωση της καμπάνιας για τα κοι-
νωνικά δίκτυα, η παραγωγή των πρώτων αναμνηστικών 
δώρων και η θεματική φωτογράφιση της περιοχής.

Το σύστημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης που αφορά 
αποκλειστικά τα νοικοκυριά, θέτει σε πιλοτική εφαρμογή 
μέσω του προγράμματος «Κάνθαρος», ο δήμος Πειραιά. 
«Στόχος είναι η διεύρυνση της ανακύκλωσης στην πόλη, 
με τη μέθοδο της «διαλογής στην πηγή», η οποία έχει κα-
θιερωθεί ευρωπαϊκά ως απαραίτητο στοιχείο για την απο-
τελεσματική ανακύκλωση απορριμμάτων», σημειώνεται 
στη σχετική ανακοίνωση του δήμου, ενώ τονίζεται ότι ο 
«Κάνθαρος» βασίζεται στη λογική του όσο ανακυκλώνεις 
κερδίζεις.
Το πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά στην ευρύτερη περιοχή 
του λόφου της Καστέλλας (Ταχυδρομικοί Κώδικες 18533 
& 18534), όπου στο εξής η ανακύκλωση θα γίνεται από 
κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά και όχι στους μπλε κάδους. 
Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών θα πραγμα-

τοποιείται από την υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου 
πόρτα - πόρτα, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. Με 
τη βοήθεια της τεχνολογίας θα καταμετράται η ποσότητα 
οικιακών απορριμμάτων που ανακυκλώνει κάθε νοικοκυ-
ριό και αναλόγως θα επιβραβεύεται με εκπτωτικά κουπό-
νια από επιχειρήσεις του Πειραιά.
Λίγα λόγια για τη λειτουργία του προγράμματος:
Η πιλοτική λειτουργία του προγράμματος θα ξεκινήσει 
άμεσα, με τη δωρεάν διάθεση στους κατοίκους «έξυ-
πνων» αυτοκόλλητων ετικετών, με 3 διαφορετικά χρώ-
ματα για την ταξινόμηση των 3 ρευμάτων ανακύκλωσης 
(Χαρτί, Χαρτόνι - Πλαστικές Φιάλες - Άλλα πλαστικά, Μέ-
ταλλο, Τετραπάκ). Στα αυτοκόλλητα θα αναγράφεται ένας 
μοναδικός 12ψήφιος αριθμός. Με τον τρόπο αυτό, θα 
μπορεί να καταμετρηθεί η ποσότητα απορριμμάτων που 
ανακυκλώνει το συγκεκριμένο νοικοκυριό και αναλόγως 
να επιβραβεύεται με σειρά εκπτώσεων και παροχών.
Σημειώνεται ότι όσοι κάτοικοι της περιοχής επιθυμούν να 
συμμετέχουν στην πιλοτική φάση της δράσης, μπορούν 
να κάνουν την εγγραφή τους στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
https://www.e-kantharos.gr/
Παράλληλα, ειδικά συνεργεία από τον δήμο Πειραιά ξε-
κινούν από αύριο, Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, κατ’ οίκον 
εγγραφές νοικοκυριών.
Επιπλέον, οι τοπικές επιχειρήσεις του δήμου Πειραιά, 
φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα μπορούν να κάνουν 
δωρεάν την εγγραφή τους στην ίδια εφαρμογή και να πα-
ρέχουν και αυτές με τη σειρά τους εκπτώσεις στους δημό-

τες που συμμετέχουν, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και 
την τοπική οικονομία.
«Η ορθή και βιώσιμη διαχείριση των αστικών αποβλή-
των αποτελεί βασική προτεραιότητα του δήμου μας 
για τα επόμενα χρόνια», σημειώνει ο δήμαρχος Πειραιά 
Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του. «Στόχος μας, με την 
εφαρμογή του προγράμματος, είναι να αντιμετωπίσουμε 
αποτελεσματικά το πρόβλημα με τα χαμηλά ποσοστά ανα-
κύκλωσης στην πόλη και να αυξήσουμε την ανακύκλωση 
των συσκευασιών, οι οποίες αποτελούν μια πολύ μεγάλη 
κατηγορία απορριμμάτων που παράγουμε ως δήμος».
Ο κ. Μώραλης επεσήμανε μεταξύ άλλων πως μέσω του 
προγράμματος «Κάνθαρος» δίνεται η δυνατότητα στους 
δημότες να απολαμβάνουν εκπτώσεις και προσφορές 
από τα καταστήματα της πόλης, στηρίζοντας παράλληλα 
τις τοπικές επιχειρήσεις. «Το πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά, 
ελπίζουμε να πάει καλά και σύντομα να επεκταθεί και στις 
υπόλοιπες περιοχές του Πειραιά. Σε αυτή την προσπάθεια, 
η συμμετοχή των κατοίκων και των επιχειρήσεων είναι 
καίρια και καθοριστική. Με απλές κινήσεις μέσα στην 
καθημερινότητά μας μπορεί ο καθένας από εμάς να συμ-
βάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων της πόλης μας, αλλά κυρίως στην προστασία 
του περιβάλλοντος. Είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί θα μπο-
ρέσουμε τα επόμενα χρόνια να κερδίσουμε το στοίχημα 
της ανακύκλωσης στον δήμο Πειραιά».

ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ, Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΣΤΗΝ β. ΕΛΛΑΔΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ «ΚΑΝΘΑΡΟΣ»
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Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ) ενόψει της απολιγνιτοποίησης της περιοχής της Δυτικής 
Μακεδονίας προωθεί η Περιφέρεια, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το 
θέμα συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ενώ στη σχετι-
κή εισήγηση επισημαίνεται ότι κρίνεται επιβεβλημένη η συνερ-
γασία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τους επιστημο-
νικούς φορείς της χώρας, οι οποίοι κατέχουν επιστημονική 
γνώση και τεχνογνωσία, τη στιγμή που η Περιφέρεια καλείται 
να αλλάξει το παραγωγικό και αναπτυξιακό της μοντέλο άμεσα 

ώστε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.
Σύμφωνα με την εισήγηση που έγινε αποδεκτή και προβλέπει 
την εξουσιοδότηση του περιφερειάρχη Γεώργιου Κασαπίδη για 
την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το ΑΠΘ, «με το 
εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας η Περιφέρεια προσβλέπει σε μια 
συνεργασία με το ΑΠΘ επί θεμάτων υψηλής προτεραιότητας, 
στα οποία το ΑΠΘ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και 
επιστημονική αρτιότητα, μέσω ερευνητικής και αναπτυξιακής 
δράσης». 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι τομείς έρευνας των επιστημών της 
βιολογίας, της γεωλογίας, της φαρμακευτικής, της ιατρικής, της 
κτηνιατρικής, της δασολογίας, των πολιτικών μηχανικών κλπ 
καθώς κι επίπεδα που δεν καλύπτονται από άλλα μνημόνια που 
έχουν συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας και άλλων Πανεπιστη-
μίων και ιδίως του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η διάρκεια του εν λόγω μνημονίου ορίζεται σε είκοσι έτη ενώ, 
όπως έγινε γνωστό, θα είναι δυνατόν να συνάπτονται ad hoc 
προγραμματικές συμβάσεις κατά την κείμενη νομοθεσία.

Πριν λίγες ημέρες τέθηκαν σε εφαρμογή τα νέα όρια εκπομπών 
ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτούν από τις αυτοκι-
νητοβιομηχανίες ο μέσος όρος των εκπομπών του στόλου τους 
να είναι ίσος ή κάτω των 95 γραμμαρίων CO2 ανά χιλιόμετρο, 
αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πολύ σύντομα οι αυτοκινητοβιομη-
χανίες θα πρέπει να βρουν τρόπους να μειώσουν τις εκπομπές 
ρύπων κατά 21% με αυτά που ίσχυαν μέχρι πρότινος, προκει-
μένου να αποφύγουν τα πρόστιμα που σε πολλές περιπτώσεις 
φθάνουν τα 5-6 δισ. ευρώ. 
Κάθε αυτοκινητοβιομηχανία έχει διαφορετικό στόχο, με βάση το 
βάρος των οχημάτων που πωλούν, ενώ τους δίνεται η ευκαιρία 
να συνυπολογίσουν σε αυτή την εξίσωση μόνο το 95% των 
πωλήσεων για το 2020. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί η αυτοκινη-
τοβιομηχανία να κάνει χρήση του δικαιώματος να μην μετρήσει 
το θεωρητικά πιο ρυπογόνο μοντέλο της. 
Για να καταφέρει κάθε κατασκευάστρια να πιάσει τον στόχο της, 
αναγκάστηκε θα στραφεί προς την ηλεκτροκίνηση. Από τα ήπια 
υβρίδια 48 volt μέχρι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που οι εκπομπές 
ρύπων είναι μηδενικές και βοηθούν σε μεγάλο βαθμό στην 
μείωση του μέσου όρου CO2. Ακόμη και τα plug-in υβριδικά 
αυτοκίνητα που έχουν εκπομπές ρύπων κάτω των 50 γραμμα-

ρίων στο χιλιόμετρο, βοηθούν την εξίσωση που έχει να λύσει η 
εκάστοτε εταιρεία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Φυσικά δεν γνωρίζουμε πως θα αντιδράσει ο τελικός κατα-
ναλωτής, που καλείται να μπει σε έναν νέο κόσμο που πολλές 
φορές δεν γνωρίζει, αλλά και δεν έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια 
για να μπορέσει να κινηθεί ελεύθερα σε κάθε γωνιά του πλανή-
τη, αφού σε όλη την Ευρώπη τα σημεία φόρτισης υπολείπονται 
ακόμη των βασικών και των αναγκαίων. 
Άνθρωποι της αγοράς αναφέρουν ότι ο κίνδυνος των προστί-
μων στις αυτοκινητοβιομηχανίες είναι πραγματικός. Σε αυτό 
συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό και η πτώση των πωλήσεων και-
νούριων αυτοκινήτων λόγω της πανδημίας που πλήττει όλη 
την υφήλιο. 
Η τάση των καταναλωτών να στραφούν στην αγορά ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων χαροποιεί τις αυτοκινητοβιομηχανίες που 
βλέπουν σε ένα βαθμό να υλοποιούνται χωρίς κόπο οι στόχοι 
τους. Από την άλλη υπάρχουν και οι συμφωνίες που έχουν γίνει 
όλο το προηγούμενο διάστημα για να μειωθούν οι ρύποι. Όπως 
αυτή της Fiat Chrysler Automobiles και της Tesla, πληρώνοντας 
η πρώτη εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να συμμετάσχει 
στο σχήμα της δεύτερης, προκειμένου η Fiat να επωφεληθεί 
από τους μηδενικούς ρύπους της Tesla, αποφεύγοντας τα βαριά 

πρόστιμα. 
Το παρήγορο, από την άλλη, είναι ότι σε όλη την Ευρώπη βλέ-
πουμε να κρατούν ακόμη οι πωλήσεις των πετρελαιοκίνητων 
αυτοκινήτων. Το 30%- 32% των συνολικών πωλήσεων αφο-
ρά οχήματα που έχουν ως βασικό καύσιμο το πετρέλαιο. Αυτό 
μπορεί προσωρινά να αποτελέσει τη λύση του προβλήματος 
που θα βοηθήσει στην μείωση των εκπομπών ρύπων, καθώς 
όλοι γνωρίζουν ότι οι πετρελαιοκινητήρες εκπέμπουν λιγότερο 
CO2. 
 Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πωλήσεις των πετρελαιοκίνητων 
εκδόσεων και φέτος θα μείνουν κοντά στα ίδια επίπεδα. Έτσι οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες άρχισαν να καλοβλέπουν τις συγκεκρι-
μένες «γνώριμες» πωλήσεις ως μια στάση αναμονής μέχρι να 
επιλυθούν τα βασικά προβλήματα της ηλεκτροκίνησης. 
 Το σκηνικό πολύ σύντομα αναμένεται να αλλάξει. Ήδη η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προτείνει αναθεώρηση 
της νομοθεσίας για τα πρότυπα εκπομπών CO2 προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μια σαφής πορεία μέχρι το 2025, όπου το όριο 
των ρύπων θα είναι ακόμη πιο χαμηλά, αναγκάζοντας μεγάλο 
μέρος των αυτοκινητοβιομηχανιών να στραφεί ταχύτατα προς 
την κινητικότητα με μηδενικούς ρύπους. 

Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 20 Ια-
νουαρίου, από τις 10:00 π.μ. έως 14:00 οι εργαζόμενοι στο τραμ. 
Την «προειδοποιητική στάση εργασίας» εξήγγειλε –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής, διαμαρτυρό-
μενο για τη μη σωστή λειτουργία του συστήματος τηλεματικής 
του Μέσου.
Όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή τους, τον 
Μάρτιο του 2019 τοποθετήθηκε η νέα τηλεματική με σκοπό τη 
βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου προς το επιβατικό κοινό. 

«Δυστυχώς», όπως σημειώνουν, «μέχρι σήμερα μόνο τα αντίθετα 
αποτελέσματα έχει φέρει. Η προβληματική λειτουργία της «νέας 
τηλεματικής» αποτελεί μείζον θέμα για τη γραμμή του τραμ που 
παραμένει 22 μήνες άλυτο». Κι αυτό γιατί οι «καθημερινές δυ-
σλειτουργίες του δοκιμαστικού συστήματος, επιφέρουν σοβαρά 
προβλήματα στη λειτουργία και την ασφάλεια των δρομολογίων, 
σημαντική οικονομική ζημία στην εταιρία, προβλήματα στην 
εξυπηρέτηση του ήδη ταλαιπωρημένου επιβατικού κοινού και 
τελικώς την πλήρη απαξίωση του μέσου». 

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλο αυτό το διάστημα το προ-
σωπικό Λειτουργίας της Γραμμής Τραμ (ηλεκτροδηγοί, κέντρο 
ελέγχου, επόπτες συρμών, επιθεωρητές λειτουργίας) δίνει μεγάλο 
αγώνα για να διασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες ασφάλειας στα 
δρομολόγια και έχουν στείλει αλλεπάλληλες επιστολές διαμαρ-
τυρίας και εξώδικα για το ζήτημα αυτό προς κάθε κατεύθυνση, 
χωρίς ωστόσο το πρόβλημα να λύνεται.

ΚΟΖΑΝΗ: Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΘ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   

Η ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟβΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ 
ΤΟ βΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΜ
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Η φιλοσοφία του υπό επεξεργασία «εργασιακού νομο-
σχεδίου», η πορεία της αγοράς εργασίας στην μετά-κο-
ρωνοϊό εποχή, η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ και η μεταρρύθμιση του 
συστήματος των επικουρικών συντάξεων ήταν τα βασικά 
θέματα που συζητήθηκαν κατά τη σημερινή τηλεδιάσκε-
ψη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Κ. Χατζηδάκη με το προεδρείο της Γενικής Συνομοσπονδί-
ας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), με την οποία άνοιξε ο κύκλος 
των επαφών του υπουργού με τους κοινωνικούς εταί-
ρους και επαγγελματικούς-επιστημονικούς φορείς, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.
«Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί θε-
σμική μας υποχρέωση και επιδιώκουμε να έχουμε θεσμι-
κή επαφή με την ΓΣΕΕ», σημείωσε στην εισαγωγική του 
τοποθέτηση ο Κ. Χατζηδάκης. «Πιστεύουμε στην επιχει-
ρηματικότητα. Όπως όμως δεν υπάρχουν εργαζόμενοι 
χωρίς επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν και επιχειρήσεις με τους 
εργαζομένους στα κεραμίδια», υπογράμμισε, δίνοντας το 
στίγμα ότι θα επιδιώξει συγκλίσεις, έχοντας ως πυξίδα τις 
καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, την ενωσιακή νομοθεσία 
και τις συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO).

«Ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή πάνε χέ-
ρι-χέρι», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η 
προσέλκυση των επενδύσεων πρέπει να συνδυαστεί με 
την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας χωρίς εκπτώσεις. 
Αυτό το πνεύμα θα διαπνέει και το εργασιακό νομοσχέδιο, 
το οποίο «θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας αγοράς 
εργασίας, που εξελίσσεται σε οικονομικό και τεχνολογικό 
επίπεδο». Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ως ζητούμενα τον 
εκσυγχρονισμό του Σώματος Επιθεώρησης και Εργασίας 
(ΣΕΠΕ), αλλά και την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της 
διαφάνειας των συνδικαλιστικών οργανώσεων. «Δεν 
θα αιφνιδιάσουμε κανέναν», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης 
απευθυνόμενος στην ΓΣΕΕ, δηλώνοντας βέβαιος ότι «το 
νομοσχέδιο θα καταγραφεί ως θετική μεταρρύθμιση για 
τον χώρο της εργασίας συνολικά».
Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορω-
νοϊού στην αγορά εργασίας, τόνισε ότι θα καταβληθεί 
κάθε προσπάθεια τους επόμενους μήνες ώστε η μετάβα-
ση στην «εργασιακή κανονικότητα» (μετά την σταδιακή 
άρση των προστατευτικών μέτρων όπως οι αναστολές 
συμβάσεων) να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή χωρίς 
αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Σημαντικό ρόλο 

προς την κατεύθυνση αυτή θα διαδραματίσουν και τα ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια, με τον Κ. Χατζηδάκη να αναδεικνύει 
ως προτεραιότητα την βέλτιστη αξιοποίησή τους για 
δράσεις κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων, ώστε να 
«πιάσουν τόπο» . Κάλεσε μάλιστα την ΓΣΕΕ να προσφέρει 
τις γνώσεις της στην προσπάθεια αυτή, εκμεταλλευόμενη 
την εμπειρία του Ινστιτούτου Εργασίας. Συζητήθηκε τέλος 
και το θέμα των επικουρικών συντάξεων, για το οποίο 
συμφωνήθηκε να γίνει ειδική συνάντηση μεταξύ του αρ-
μόδιου Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων Πάνου Τσακλόγλου και των κοινωνικών εταίρων στο 
αμέσως επόμενο διάστημα.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν από πλευράς πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου –πέραν των κ.κ. Χατζηδάκη και 
Τσακλόγλου- η Γενική Γραμματέας Εργασίας Άννα Στρα-
τινάκη και η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Παυλίνα Καρασιώτου. Από πλευράς ΓΣΕΕ συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος Γιάννης Παναγόπουλος, ο αναπληρωτής Πρό-
εδρος Ευθύμιος Θεοχάρης, ο Γενικός Γραμματέας Νικόλα-
ος Κιουτσούκης και οι κ.κ. Ευάγγελος Μουτάφης, Θάνος 
Βασιλόπουλος, Νικόλαος Κωστόπουλος και Δημήτριος 
Καραγεωργόπουλος.

Κατά περίπου 620 εκατ. ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέ-
ος, ενώ παράλληλα το κράτος άντλησε ρευστότητα περί-
που 2 δισ. ευρώ, μέσω της επαναγοράς και επανέκδοσης 
ομολόγων με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ. Πρόκειται για μακροπρόθεσμους τίτ-
λους λήξης 2050 (ήτοι διάρκειας 29,4 ετών) και ουσιαστι-
κά αφορά στο εκ νέου άνοιγμα της έκδοσης του 30ετούς 
ομολόγου που είχε διατεθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 
τον Ιανουάριο 2020. Ενώ, από τις εν λόγω συναλλαγές οι 
συμμετέχουσες τράπεζες κατέγραψαν σημαντική αύξηση 
στα κέρδη και στα κεφάλαιά τους. 
Το γεγονός αυτό σχολίασε, με δήλωσή του, ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι 
εκτός από την αντιμετώπιση της πανδημίας, η κυβέρνηση 
έχει παράλληλα σταθερή προσήλωση στην περαιτέρω 
βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του χρέους, στη 
διατήρηση ασφαλούς ύψους κρατικών διαθεσίμων και 

στην ορθολογική και συνετή διαχείριση της ταμειακής 
ρευστότητας του Δημοσίου. 
Συγκεκριμένα, ο υπουργός δήλωσε τα εξής: «Κατά τους 
τελευταίους δύο μήνες, το υπουργείο Οικονομικών και ο 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), στο 
πλαίσιο της επίτευξης των διαχειριστικών στόχων του 
χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους, προέβησαν, με από-
λυτη διαφάνεια, σε πράξεις επαναγοράς (buy back) και 
επανέκδοσης (re-opening) υφιστάμενων Ομολογιακών 
εκδόσεων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) με τις ελληνικές 
συστημικές τράπεζες, μέλη της ομάδας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς του ελληνικού δημοσίου. Ειδι-
κότερα, από το σύνολο των εν λόγω συναλλαγών επετεύ-
χθη: (i) μείωση του χρέους Γενικής Κυβέρνησης κατά πε-
ρίπου 620 εκατ. ευρώ, (ii) επέκταση της μέσης σταθμικής 
φυσικής διάρκειας, από περίπου 7,5 έτη σε περίπου 29,4 
έτη, χρέους ονομαστικής αξίας 650 εκατ. ευρώ, και (iii) 

συνολική άντληση ρευστότητας, με ταυτόχρονη αύξηση 
των κρατικών διαθεσίμων, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, 
μέσω έκδοσης ΟΕΔ, λήξης 2050, ήτοι διάρκειας 29,4 
ετών, που επετεύχθη αξιοποιώντας τα ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα επιτοκίων, ιδιαίτερα στο μακροπρόθεσμο τμήμα 
της καμπύλης. Παράλληλα, από τις εν λόγω συναλλαγές 
οι συμμετέχουσες τράπεζες κατέγραψαν σημαντική αύ-
ξηση στα κέρδη και στα κεφάλαιά τους. Η ελληνική κυ-
βέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις 
επιπτώσεις της πανδημίας, έχοντας παράλληλα σταθερή 
προσήλωση στην περαιτέρω βελτίωση των δεικτών βιω-
σιμότητας του δημοσίου χρέους, στη διατήρηση ασφα-
λούς ύψους κρατικών διαθεσίμων και στην ορθολογική 
και συνετή διαχείριση της ταμειακής ρευστότητας του 
ελληνικού δημοσίου».

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΠΑΝΕ ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ» 
Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το προεδρείο της ΓΣΕΕ

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 620 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Σύμφωνα με τον υπ. Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα
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Η στήριξη ενός “Σχεδίου Μάρσαλ” για την επανεκκίνηση της οι-
κονομίας της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- κε-
ντρικό ζήτημα στη συνάντηση που είχε, στην Αθήνα, ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας με τον υπουργό Εσωτερι-
κών, Μάκη Βορίδη.
Στη συνάντηση έγινε, ακόμη, εκτενής συζήτηση για τις επικείμενες 
μεταρρυθμίσεις στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων, ο 
κ. Ζέρβας επεσήμανε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου 

που διέπει την οικονομική διαχείριση των δήμων, το οποίο ακόμη 
και σήμερα καθορίζεται με βασιλικό διάταγμα, ενώ υπέβαλε και 
το αίτημα να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα μεγάλο πρόγραμ-
μα για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Παράλληλα, 
συζητήθηκε η επερχόμενη αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
Ο κ. Ζέρβας συναντήθηκε, ακόμη, με τον υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα 

που αφορούν τις χρηματοδοτήσεις έργων από το “Πράσινο Τα-
μείο” όπως και τις χρηματοδοτήσεις για την εκτέλεση απαλλοτρι-
ώσεων, ενώ επί τάπητος τέθηκε η επίσπευση των διαδικασιών 
αναφορικά με την έγκριση της μελέτης αναθεώρησης του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τη συνάντηση 
απασχόλησαν και θέματα που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση 
της ανακύκλωσης, δεδομένης της σπουδαιότητας που προσδίδε-
ται σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

Επιχορήγηση 70% θα δοθεί –σύμφωνα με το ΑΠΕ- σε μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
για την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δράσης και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στο πλαίσιο του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 
2014-2020 και συγκεκριμένα του Άξονα 3 «Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Τη 
σχετική πρόσκληση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γεώργιος 
Κασαπίδης και όπως έγινε γνωστό, η δράση στοχεύει στην 
ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, 
πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των τομέων 
οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση, τουρισμός, εμπό-
ριο, υπηρεσίες, κατασκευές, μεταφορές, κ.λ.π.).
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας 
Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.500.000 ευρώ, 
εκ των οποίων το 1.000.000 ευρώ θα κατανεμηθεί σε επιχει-
ρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους σε περιοχές 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ) αξιοποίησης 
των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας και τα 1.500.000 ευρώ 
θα κατανεμηθούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την 
επένδυσή τους σε περιοχές παρέμβασης των Επιχειρησιακών 
Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στην Κοζάνη, 
την Πτολεμαΐδα, την Καστοριά, την Φλώρινα και τα Γρεβενά. 
Η δημόσια δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΔΜ) 
του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις, μέσω της Δράσης, έχουν τη δυ-
νατότητα να χρηματοδοτήσουν σε ποσοστό επιχορήγησης 
70% τα επενδυτικά τους σχέδια ελάχιστου αιτούμενου επι-
χορηγούμενου προϋπολογισμού 15.000 ευρώ και μέγιστου 
280.000 ευρώ για την υλοποίηση δαπανών όπως : 
-Κτηριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντος χώρος (Ανέ-

γερση-Ανακαίνιση-Διαμορφώσεις), Αγορά Εξοπλισμού, Μη-
χανημάτων και Λογισμικών, 
-Αγορά Μεταφορικών Μέσων Επαγγελματικής και Μικτής/
πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεις, 
-Κατασκευή Ιστοσελίδας/E-shop, 
-Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών 
-Σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
-Λειτουργικές Δαπάνες 
-Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να υπερ-
βαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία της έκδοσης της 
απόφασης ένταξής τους, στην εν λόγω Δράση. Η υποβολή 
των αιτήσεων χρηματοδότησης προτάσεων είναι ηλεκτρονι-
κή και η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων 
στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.
ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 27/01/2021 
ώρα 13:00 έως και 31/03/2020 ώρα 15:00.

Παρατείνονται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- οι αρχικές προθεσμίες 
που αφορούν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων: «Τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (πρώην LEADER)» 
μετά από υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Οικονόμου. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, «οι προθε-
σμίες μπορούν να παραταθούν έως και δύο μήνες έπειτα από 

τη λήξη των έκτακτων μέτρων προστασίας που ισχύουν στην 
εκάστοτε περιφερειακή ενότητα, ύστερα από αίτημα του δικαι-
ούχου στις Ομάδες Τοπικής Δράσης». 
Με την εν λόγω παράταση, «διευκολύνονται οι δικαιούχοι σε 
μια σειρά από στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, 
όπως η τροποποίηση τεχνικών δελτίων πράξεων, στην αίτηση 
προκαταβολής του δικαιούχου, στην αίτηση πληρωμής του 
δικαιούχου και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης του 

φορέα ή της επιχείρησης». 
Τέλος, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, με την απόφαση 
αυτή διασφαλίζεται η απορροφητικότητα της δημόσιας ενίσχυ-
σης και η αποφυγή απώλειας κρίσιμων ενωσιακών πόρων, 
ενώ συνεχίζεται η εύρυθμη υλοποίηση των επενδύσεων του 
υπομέτρου 19.2.

Στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως με βάση τον 
αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους στην διάρκεια 
του 2019 συγκαταλέγονται 98 καθηγητές και καθηγήτριες 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην ανα-
νεωμένη κατάταξη «Data for updated science-wide author 
databases of standardized citation indicators» 2020, που δη-
μοσιεύθηκε από ομάδα Καθηγητών του Stanford University 
της Αμερικής.
Η ίδια αξιολόγηση κατατάσσει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 99 

μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ στους κορυφαίους επιστήμονες παγκο-
σμίως με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους 
καθ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.
Στις λίστες περιλαμβάνονται συνολικά οι κορυφαίοι 100.000 
επιστήμονες παγκοσμίως από όλα τα επιστημονικά πεδία, κα-
θώς και το 2% των κορυφαίων επιστημόνων του επιστημο-
νικού τους υποπεδίου, που έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον 
πέντε άρθρα. Η αξιολόγηση βασίστηκε στον αντίκτυπο του 
ερευνητικού τους έργου και συγκεκριμένα στις αναφορές που 

έχει λάβει σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus.
Οι διακρίσεις των μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ αναδεικνύουν τον 
ισχυρό αντίκτυπο του Αριστοτελείου στην παγκόσμια επιστη-
μονική κοινότητα, σύμφωνα με τον πρύτανη του ΑΠΘ, καθ. 
Νίκο Παπαϊωάννου, ο οποίος επισήμανε «το μέγεθος και τη 
σπουδαιότητα της έρευνας που παράγεται στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο, καθώς και το υψηλό επίπεδο και η διεθνής 
αναγνώριση που έχει το επιστημονικό μας δυναμικό». 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΑΚΗ βΟΡΙΔΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡβΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 70% ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Για την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δράσης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Υπέγραψε ο υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Οικονόμου

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 99 ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΑΠΘ
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Η εμπειρία της πανδημίας έχει οδηγήσει τους Ευρω-
παίους να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητές τους 
σχετικά με την προσωπική τους ζωή και τα νοικοκυριά 
τους, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο ζωής μακρο-
πρόθεσμα, αποκαλύπτει Πανευρωπαϊκή έρευνα, που 
διεξήχθη σε περισσότερους από 10.000 καταναλωτές, 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Με τίτλο «Αποκεντρωμένος τρόπος ζωής: Από τις συ-
νήθειες του lockdown σε ένα νέο τρόπο ζωής», η έρευ-
να της Samsung εξετάζει πώς, χάρη στην τεχνολογία 
και την δυνατότητα τηλεργασίας, μεγάλο μέρος του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει αλλάξει τον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετωπίζει τη σχέση του με την οικογένεια, 
την κοινωνία και το σπίτι του.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, διανύο-
ντας το 2021, φαίνεται ότι πολλές από τις συνήθειες 
που υιοθετήθηκαν κατά την περίοδο του lockdown 
θα αλλάξουν και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, από 
εδώ και στο εξής.
Το σπίτι ως επέκταση του εαυτού: Η νέα ψυχο-
λογία του «σπιτιού»
Η έρευνα, που διεξήχθη από την IPSOS MORI για λο-
γαριασμό της Samsung σε δείγμα περισσότερων από 
10.000 Ευρωπαίων, ανέδειξε ότι για πολλούς η εμπει-
ρία της πανδημίας ενίσχυσε τη συναισθηματική τους 
σχέση με το οικιακό τους περιβάλλον.
Το 39% των Ευρωπαίων βλέπουν το σπίτι τους, πε-
ρισσότερο από ποτέ, ως μέρος για να εκφράζουν τον 
εαυτό τους, με το 37% να δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται 
πλέον περισσότερο για την εικόνα του σπιτιού τους απ’ 
ό,τι πριν την πανδημία. Αυτό υποδηλώνει ότι το τελευ-
ταίο έτος έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο οι 
άνθρωποι προβάλλουν την προσωπικότητα τους, την 
κοινωνική τους θέση και τις προσωπικές τους αξίες 
μέσα στο σπίτι. Σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των Ευρω-
παίων βλέπουν το σπίτι ως τον «ασφαλή τους χώρο» 
από τότε που ξέσπασε η πανδημία - μια τάση πιο έντο-
νη σε χώρες όπως η Ισπανία (75%), όπου οι περιορι-
σμοί του lockdown κράτησαν περισσότερο και ήταν 
πιο αυστηροί. Αυτή η αλλαγή στη σημασία της έννοιας 
«σπίτι» αλλάζει και τις καταναλωτικές συνήθειες των 
ανθρώπων. 1 στους 3 (33%) δήλωσε ότι, όταν σκέφτε-
ται τι να αγοράσει για το σπίτι του, η αγορά αγαθών 
που βελτιώνουν τη συναισθηματική ή ψυχική ευεξία 
είναι πλέον πιο σημαντική σε σχέση με πριν την παν-

δημία, ενώ για το 37% είναι πλέον πιο σημαντική η 
αγορά αγαθών που κάνουν τη ζωή στο σπίτι πιο άνετη.
Στην ερώτηση πώς θα διέθεταν ένα ποσό που περίσ-
σευε, οι Ευρωπαίοι απάντησαν πως είναι σχεδόν 10 
φορές πιο πιθανό να τα ξοδέψουν - από τις παρεχό-
μενες επιλογές - σε έξυπνες τεχνολογίες ή έξυπνες συ-
σκευές για το σπίτι τους (38%) παρά σε ρούχα επώνυ-
μων σχεδιαστών (4% ) ή κοσμήματα (3%). 

Φαγητό, Ύπνος, Δουλειά, Σωματική άσκηση: 
Το «τελετουργικό» του lockdown ήρθε για να 
μείνει
Σύμφωνα με την έρευνας, δεν έχει αλλάξει μόνο το πώς 
νιώθουν οι άνθρωποι για το σπίτι τους, αλλά και πώς 
περνούν το χρόνο τους εκεί, με το 41% των Ευρωπαί-
ων να δηλώνουν ότι κάνουν πλέον πράγματα στο σπίτι 
που δεν είχαν κάνει ποτέ πριν. Πολλά από τα νέα χόμπι 
και συνήθειες που υιοθέτησαν οι Ευρωπαίοι κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας φαίνεται ότι θέλουν να τα δια-
τηρήσουν. 8 στους 10 (78%) δηλώνουν ότι θα ήθελαν 
να συνεχίσουν να μαγειρεύουν περισσότερο στο σπίτι, 
το 74% θα ήθελε να συνεχίσει να ξεκινά καινούρια χό-
μπι, όπως ζωγραφική και κηπουρική, τα 2/3 (66%) θα 
ήθελαν να συνεχίσουν να αναβαθμίζουν το σπίτι τους 
και 6 στους 10 (60%) θα ήθελαν να συνεχίσουν τη γυ-
μναστική στο σπίτι μέσω διαδικτύου για ένα χρόνο από 
τώρα, ακόμα κι αν αρθούν όλοι οι περιορισμοί.
Αυτό το νέο πάθος για το μαγείρεμα κατά την περίοδο 
του lockdown φαίνεται να δίνει στο χώρο της κουζί-
νας τη θέση της «καρδιάς» του σπιτιού. Πάνω από τα 
δύο τρίτα των Ευρωπαίων (68%) δηλώνουν ότι το να 

έχουν βελτιωμένες εγκαταστάσεις στην κουζίνα είναι 
σημαντικό για αυτούς, ενώ πάνω από τους μισούς 
(52%) είναι πιθανό να αγοράσουν μια νέα οικιακή συ-
σκευή τους επόμενους 12 μήνες. 
Στον τομέα της φυσικής κατάστασης, η τεχνολογία των 
wearables παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην πα-
ρακολούθηση των επιπέδων δραστηριότητας. Πάνω 
από το ένα τρίτο (34%) των Ευρωπαίων δηλώνει ότι 
είναι πιθανό να αγοράσει κάποιο προϊόν τεχνολογίας 
για την υγεία ή τη φυσική τους κατάσταση τους επό-
μενους 12 μήνες.
Γιατί οι βιντεοκλήσεις δεν θα σταματήσουν
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) 
των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών και εκείνων με παιδιά 
πιστεύουν ότι η τεχνολογία τους διευκόλυνε να διατη-
ρήσουν ουσιαστικές σχέσεις με φίλους και συγγενείς 
και σχεδόν 1 στους 3 (31%) κάτω των 35 ετών δήλωσε 
ότι η τεχνολογία τους έχει βοηθήσει να κάνουν σχέσεις 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όλα αυτά υποδηλώ-
νουν ότι, οι εικονικές επαφές, εκτός από το ότι δεν είναι 
μία αντικοινωνική συνήθεια, έχουν διαδραματίσει και 
ζωτικό ρόλο στη διατήρηση των σχέσεων και στη δια-
τήρηση της σύνδεσης των οικογενειών.
Ως αποτέλεσμα, ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος αλ-
ληλοεπιδρά με το κοινωνικό του περιβάλλον μπορεί 
να έχει αλλάξει για πάντα: το 50% των Ευρωπαίων 
που ξεκίνησαν να επικοινωνούν με βιντεοκλήση με 
φίλους και οικογένεια ή συνήθιζαν να το κάνουν κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, φαίνεται να θέλουν να το 
συνεχίσουν και μετά την άρση των περιορισμών του 
lockdown.
Ενδεχόμενο αποτέλεσμα όλης αυτής της εικονικής κοι-
νωνικοποίησης - ή αλλιώς του «virtualizing» - είναι 
ότι σχεδόν τρεις στους δέκα (29%) έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούν συσκευές με μεγάλες οθόνες για να κά-
νουν βιντεοκλήσεις από την αρχή της πανδημίας.
Επιπλέον, η ευκαιρία να παρευρεθεί κάποιος εικονικά 
σε μία εκδήλωση, και όχι αυτοπροσώπως, μπορεί να 
τον παρακινήσει να παραστεί πιο εύκολα. Συναντήσεις 
με φίλους (53%), γενέθλια (50%) και εργασιακές συ-
ναθροίσεις (41%) είναι εκδηλώσεις στις οποίες, αν δεν 
ήθελε να παρευρεθεί αυτοπροσώπως, μπορεί να το 
ξανασκεφτόταν για να παρευρεθεί εικονικά. 

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ SAMSUNG ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΩΣ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  
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Ανθεκτικότητα και αισιοδοξία των Ελλήνων εργαζομένων 
παρά την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, καταδει-
κνύει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- έρευνα της Randstad που 
διενεργήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2020.
Το 2020, σύμφωνα με την έρευνα, προκάλεσε έντονες πι-
έσεις στον κόσμο της εργασίας υποχρεώνοντας χωρίς κα-
μία εξαίρεση εργαζόμενους και επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
να λειτουργήσουν με διαφορετικούς τρόπους και να υιο-
θετήσουν νέα μοντέλα εργασίας στην προσπάθειά τους να 
εναρμονιστούν με τις συνθήκες που επέβαλε το ξέσπασμα 
της πανδημικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα 
με τα ευρήματα της έρευνας, στην Ελλάδα, η εργασιακή 
ικανοποίηση αγγίζει το 70%, ποσοστό αυξημένο κατά 6 
μονάδες σε σχέση με το 2019.
Όπως διαφάνηκε από την εξέλιξη της κρίσης, ο αντίκτυπος 
μεταφράστηκε σε δύο πολύ βασικά ζητούμενα: τόσο η εξ 
αποστάσεως εργασία συστήθηκε ως η νέα κανονικότητα, 
όσο και η διασφάλιση της απασχόλησης και η διακράτηση 
των εργαζομένων στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, την 
ίδια στιγμή που οι απολύσεις συνεχίζουν να αποτελούν 
το μεγάλο «αγκάθι», αποδείχθηκαν εξαιρετικά δύσκολες 
προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι εργαζό-
μενοι έχουν μάθει, ή πρέπει να μάθουν, να αναβαθμίζουν 
τις δεξιότητές τους (upskilling) για να παραμείνουν αντα-
γωνιστικοί στην πρόσφατα μετασχηματισμένη ψηφιακή 
οικονομία.
Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, οι εργοδότες απέκτησαν μεγα-
λύτερο δίκτυο ενεργών υποψηφίων εργαζομένων ενώ η 
ανησυχία σχετικά με επικείμενες απολύσεις είναι διάχυτη 
ανάμεσα στους εργαζόμενους. 
Πριν από το ξέσπασμα της κρίσης Covid-19, οι περισσό-
τεροι εργαζόμενοι κατάφερναν να διαχειριστούν τις απαι-
τήσεις της εργασίας και της προσωπικής ζωής με προβλέ-
ψιμο τρόπο. Ωστόσο, η πανδημία ανέτρεψε εντελώς αυτή 
τη συνθήκη. 
Για ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων εργαζομένων, το 
άγχος των καθημερινών μετακινήσεων και της εργασίας 
στο γραφείο αντικαταστάθηκε με τις αυξημένες και διευ-
ρυμένες οικογενειακές ευθύνες αλλά και την «εισβολή» 
της εργασίας στην προσωπική ζωή. Η εργασία από το 
σπίτι αποτέλεσε ταυτόχρονα για πολλές οικογένειες μια 
ευεργετική και αγχωτική κατάσταση. Χαρακτηριστικά, οι 
εργαζόμενοι γονείς χρειάστηκε να φροντίζουν τα παιδιά 
και τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας, ενώ παράλλη-
λα έπρεπε να ανταποκριθούν στα επαγγελματικά τους 

καθήκοντα. Συνεπώς, η εργασία και τα οικογενειακά κα-
θήκοντα αναμίχθηκαν για να δημιουργήσουν μια μακρά 
συνεχή εργάσιμη ημέρα.
Για εκείνους που δεν μπορούσαν να εργαστούν από το 
σπίτι, η πανδημία επεφύλαξε ακόμη μεγαλύτερους κινδύ-
νους. Πολλοί εργαζόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με πιθανή 
έκθεση στον ιό κάθε φορά που πήγαιναν στη δουλειά. Η 
συμβολή τους αποδείχθηκε καταλυτική -σε κλάδους όπως 
η υγειονομική περίθαλψη, το λιανεμπόριο, οι εφοδιαστι-
κές αλυσίδες και οι υπηρεσίες μεταφορών και παραδό-
σεων- καθώς κατάφεραν να αντιδράσουν στην απειλή 
της Covid-19 και επέτρεψαν στις αγορές να συνεχίσουν 
να λειτουργούν. Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι με παιδιά 
κλήθηκαν επίσης να υποστηρίξουν την εκπαίδευση και το 
σχολείο από το σπίτι, επιδεινώνοντας την ήδη τεταμένη 
κατάσταση για τους ίδιους.
Ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι αι-
σθάνονται τη στήριξη από τους εργοδότες τους, πολλοί 
δηλώνουν επίσης ότι είναι πρόθυμοι να κάνουν υποχω-
ρήσεις για να διασφαλίσουν τη θέση εργασίας τους. Το 
63% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσαν ότι αι-
σθάνονται ότι υποστηρίζονται συναισθηματικά από τον 
εργοδότη τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μάλιστα, 
το 16% των Ελλήνων εργαζομένων δήλωσαν ότι θα ήταν 
πρόθυμοι να εργαστούν περισσότερες ώρες ακόμη και 
χωρίς αύξηση της αμοιβής τους μόνο για να διατηρήσουν 
την εργασία τους. Τέλος, το 45% των Ελλήνων εργαζο-
μένων δήλωσαν ότι θα αναλάμβαναν διαφορετικό ρόλο 
εντός της εταιρείας, εάν τους ζητηθεί.
Παράλληλα με την ασφάλεια της εργασίας να αποτελεί 
αναμφίβολα το κύριο ζητούμενο από τους εργαζομένους 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενδιαφέροντα στοιχεία 
φανερώνουν ότι η προστασία των μισθών αναφέρεται ως 
το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που αξιολογείται με πο-
σοστό 82% μετά το ξέσπασμα της κρίσης Covid-19.
Το 63% των Ελλήνων/ίδων που ρωτήθηκαν, πιστεύει ότι 
οι εργοδότες συνεχίζουν να δυσκολεύονται στην εύρεση 
κατάλληλων ταλέντων ακόμη και σε περιόδους υψηλό-
τερης ανεργίας. Φυσικά, πολλές από τις δεξιότητες που 
αναζητούσαν οι εταιρείες πριν από την έλευση της πανδη-
μίας, εξακολουθούν να έχουν μεγάλη ζήτηση, με ορισμέ-
να ταλέντα να είναι ακόμη πιο σπάνια. Όπως σημειώνει η 
έρευνα, κάποιες δεξιότητες θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
στην μετά Covid-19 οικονομία λόγω της επιτάχυνσης της 
ψηφιοποίησης.

Οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης 
της Ελλάδας, έχουν προσαρμοστεί στους νέους τρόπους 
εργασίας. Όπως καθίσταται σαφές από την έρευνα, οι ερ-
γαζόμενοι επιθυμούν να περάσουν λίγο χρόνο στο εργα-
σιακό τους περιβάλλον, τόσο για λόγους κοινωνικής αλ-
ληλεπίδρασης, όσο και για τον περιορισμό περισπασμών.
Το 81% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι διαθέτουν τον 
εξοπλισμό και την τεχνολογία που απαιτούνται για να 
προσαρμοστούν στον ψηφιακό κόσμο, όμως μόνο το 
19% δηλώνει ότι προσπαθεί να μάθει νέες δεξιότητες που 
απαιτούνται σε αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον. Το 54% 
των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι τόσο ο εργοδότης 
όσο και ο εργαζόμενος πρέπει να είναι από κοινού υπεύ-
θυνοι για την ανανέωση των δεξιοτήτων και των ικανοτή-
των των εργαζομένων.
Η έρευνα έδειξε ότι το 72% των Ελλήνων εργαζομένων 
πιστεύει ότι η εταιρεία τους προσφέρει ένα περιβάλλον 
χωρίς αποκλεισμούς, όπου τα άτομα με κάθε είδους δι-
αφορετικότητα και αναπηρίες αισθάνονται ευπρόσδεκτα 
και εκτιμώνται για τη συνεισφορά τους. Προς επίρρωση 
αυτού, όπως διατυπώνεται στην έρευνα, είναι η παροχή 
εκπαίδευσης στους υπαλλήλους (41,25%) και η δημιουρ-
γία συνθηκών ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς απο-
κλεισμούς, όπου όλες οι απόψεις μπορούν να εκφραστούν 
και να ακουστούν (33,63%).
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην Ελλάδα, η 
εργασιακή ικανοποίηση αγγίζει το 70%, ποσοστό αυξημέ-
νο κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2019. Μάλιστα, αξίζει 
να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό παραμένει παραδόξως 
αρκετά σταθερό τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Η επιθυμία για αλλαγή της εργασίας παρέμεινε και το 
2020 για τους Έλληνες ερωτηθέντες στην έρευνα. Το 30% 
δήλωσε ότι αναζητά το τρέχον διάστημα διαφορετικές 
ευκαιρίες εργασίας, όπως αντίστοιχα είχε αποτυπωθεί και 
το 2019.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 16% των 
εργαζομένων μετακινήθηκε το 2020, ποσοστό μειωμένο 
κατά τρεις μονάδες σε σχέση με το 2019. Οι κυριότεροι 
λόγοι αλλαγής της εργασίας είναι: οι καλύτερες συνθήκες 
απασχόλησης (38%) και η προσωπική επιθυμία για αλλα-
γή (33%).
Ποσοστό 29% των ερωτηθέντων της έρευνας ανέφεραν 
ότι φοβούνται πως θα χάσουν τη θέση εργασίας τους, 
ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο με τα στοιχεία της 
περυσινής έρευνας.

ΕΡΕΥΝΑ RANDSTAD: ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΑ ΔΥΟ βΑΣΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ  
Εργασιακή ικανοποίηση αισθάνεται το 70% των εργαζομένων στην Ελλάδα
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) εκτιμά –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ότι η πετρελαϊκή αγορά βασίζεται σε ισχυρότερα θε-
μελιώδη στοιχεία φέτος χάρη στα εμβόλια, ωστόσο σήμερα 
αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την ανά-
καμψη της ζήτησης. 
«Η παγκόσμια ανάπτυξη του εμβολίου θέτει τα θεμελιώδη 
στοιχεία σε μια πιο ισχυρή τροχιά για φέτος, με την προσφορά 
όπως και τη ζήτηση να επιστρέφουν σε φάση αύξησης ύστε-
ρα από την πρωτόγνωρη κατάρρευση του 2020» σημείωσε ο 
ΙΕΑ στην μηνιαία του έκθεση για το πετρέλαιο.

Ωστόσο, ο Οργανισμός αναθεώρησε ελαφρά προς τα κάτω 
την πρόβλεψή του για τη ζήτηση κατά 0,6 εκατ. βαρέλια την 
ημέρα για το πρώτο τρίμηνο και περίπου 0,3 εκατ. βαρέλια 
την ημέρα για το σύνολο του έτους.
«Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ανακάμψει πλήρως 
η ζήτηση για πετρέλαιο καθώς τα νέα lockdowns σε μια σειρά 
χωρών ασκούν πιέσεις στις πωλήσεις καυσίμων», σύμφωνα 
με τον Οργανισμό.
Η παγκόσμια ζήτηση αναμένεται τώρα να ανακάμψει κατά 5,5 
εκατ. βαρέλια την ημέρα στα 96,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως 

το 2021 ύστερα από τη βουτιά των 8,8 εκατ. βαρελιών την 
ημέρα την προηγούμενη χρονιά. 
«Η υψηλότερη ζήτηση αναμένεται να επιτρέψει στην προσφο-
ρά να αρχίσει να αυξάνεται φέτος», σημείωσε ο ΙΕΑ, που προ-
έβλεψε αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής κατά 1,2 εκατ. 
βαρέλια την ημέρα το 2021 ύστερα από μείωση ρεκόρ κατά 
6,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα πέρυσι. 
«Θα χρειαστεί πιθανόν πολύ περισσότερο πετρέλαιο, δεδομέ-
νης της πρόβλεψής μας για ουσιαστική βελτίωση της ζήτησης 
το δεύτερο εξάμηνο».

Η επαναλειτουργία των καταστημάτων αλλά και τα επόμενα 
βήματα για περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς συζητήθηκαν σε 
διαδικτυακή συνάντηση που είχε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης με 
τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνο Μίχαλο και τον αντιπρόε-
δρο, Ιωάννη Μπρατάκο.

Επιπλέον, η επανεκκίνηση της εστίασης βρέθηκε στο επίκεντρο 
τηλεδιάσκεψης που είχε ο υπουργός και με τον πρόεδρο της 
ΓΣΕΒΕΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και 
Συναφών Επαγγελμάτων, Γιώργο Καββαθά.
Οι τηλεδιασκέψεις έγιναν γνωστές μετά από σχετικές αναρτήσεις 
του υπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σύμφωνα 

με πληροφορίες, ο υπουργός ζήτησε από τους φορείς υπόμνη-
μα με τις προτάσεις τους για το βιώσιμο άνοιγμα των επιχειρήσε-
ων ενώ με τη ΓΣΕΒΕΕ συμφωνήθηκε να υπάρξει νέα συζήτηση 
μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα.

Έργο απόλυτα κρίσιμο για την ευστάθεια και την ομαλή 
λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος χαρακτηρίζει η ΓΕ-
ΝΟΠ τη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV (Δυτικός Διάδρομος), 
η ολοκλήρωση του οποίου έχει «μπλοκάρει» εξαιτίας των 
αντιδράσεων των μοναχών της Μονής Αγίων Θεοδώρων 
(Καλαβρύτων) για οπτική όχληση από δυο πυλώνες, αναφέ-
ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ, το αποτέλεσμα είναι να παραμένουν 
ανενεργές επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή της 
Πελοποννήσου, παρά το γεγονός ότι η κατασκευή του «Δυτι-
κού Διαδρόμου» έγινε σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων και την έγκριση του αρμόδιου δασαρχείου. 
«Όσο η συγκεκριμένη Γραμμή Μεταφοράς βρίσκεται εκτός 

λειτουργίας, το Δημόσιο χάνει έσοδα, ενώ σημαντικές είναι οι 
απώλειες αφενός για τη ΔΕΗ που λειτουργεί τη μονάδα Φ.Α. 
της Μεγαλόπολης σε χαμηλή ισχύ (και όχι στην πλήρη ισχύ 
των 850 MW) και αφετέρου για τις επενδύσεις Α.Π.Ε. που σχε-
διάστηκαν και βρίσκονται σε “αναμονή”», αναφέρει η ΓΕΝΟΠ 
και προσθέτει:
«Παράλληλα, η συνεχιζόμενη ρευστότητα θέτει σε κίνδυνο 
και υπονομεύει διαρκώς […] την εφαρμογή του target 
model στην εγχώρια αγορά ενέργειας. Ήδη, οι καθυστερήσεις 
προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις κι ένα κόστος σημαντικά 
δυσανάλογο από την υποτιθέμενη οπτική όχληση δύο πυλώ-
νων που βρίσκονται σε απόσταση 470 μέτρων από την Ιερά 
Μονή. Όταν, σε όλο τον κόσμο τα δίκτυα Μεταφοράς δεν 

είναι… αόρατα! Επίσης, κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι τόσο 
στο Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης αλλά πολύ περισσότερο στη 
Δυτική Μακεδονία είχαμε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και 
μετακινήσεις ολόκληρων οικισμών και χιλιάδων κατοίκων 
για “λόγους δημοσίου συμφέροντος”. Και δεν είναι σχήμα 
λόγου ότι αρκετά χωριά “σβήστηκαν” από το χάρτη! Σε κάθε 
περίπτωση, η επιβάρυνση των καταναλωτών και η απώλεια 
εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορούν να αγνοηθούν 
γιατί “όταν κάποιος χάνει, τότε κάποιος άλλος κερδίζει” και 
δυστυχώς εξαιτίας της επίμονης χρήσης ενδίκων μέσων από 
τις μοναχές ωφελούνται συγκεκριμένα συμφέροντα».

Σήμερα, Τετάρτη επρόκειτο να συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Κα-
λαβρύτων η υπόθεση που σχετίζεται με την ολοκλήρωση της 
γραμμής Υπερυψηλής Τάσης («Δυτικός Διάδρομος») που έχει 
εμπλακεί στις αντιδράσεις της Μονής Αγίων Θεοδώρων. Συ-
γκεκριμένα σύμφωνα με το ΑΠΕ επρόκειτο να συζητηθούν μετά 
από πολύμηνη καθυστέρηση εξαιτίας των περιορισμών στη λει-
τουργία των δικαστηρίων, τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε 
η Μονή επικαλούμενη οπτική όχληση από τους πυλώνες. 

Σύμφωνα με πηγές του ΑΔΜΗΕ, το αίτημα που θα υποβληθεί 
αύριο είναι να ζητήσει να μην παραταθεί η προσωρινή διαταγή 
αναστολής ώστε να μην χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος για 
το έργο (προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ) που χαρακτηρίζεται 
κρίσιμο. «Χωρίς τον «Δυτικό Διάδρομο» η ηλεκτροδότηση της 
Πελοποννήσου «κρέμεται» από μία κλωστή. Είναι επείγουσα 
ανάγκη να διασφαλιστεί η επάρκεια του συστήματος το συντο-
μότερο δυνατό, ώστε σε περίπτωση φυσικών καταστροφών 

ή δυσμενών συγκυριών (π.χ. βλάβες σε άλλες μονάδες στη 
χώρα) οι καταναλωτές να μη βρεθούν χωρίς ρεύμα. Αυτό είναι 
ιδιαιτέρως κρίσιμο τόσο για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο 
υψηλών φορτίων, όσο και στους επόμενους μήνες καθώς θα 
είναι ιδιαίτερα οδυνηρό σε περίοδο πανδημίας να υπάρχουν 
και προβλήματα ηλεκτροδότησης στους κατοίκους της όλης 
χώρας», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕ ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 
ΤΗΝ ΠΡΟβΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
Παρά τα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία  

Ο ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕβΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΣΕβΕΕ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Και τα επόμενα βήματα για περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς

ΓΕΝΟΠ: ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ   

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑβΡΥΤΩΝ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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Την πρόθεση να προχωρήσει με μεγάλη ταχύτητα τις 
μεταρρυθμίσεις εκείνες οι οποίες «θα βελτιώσουν και θα 
κάνουν αποτελεσματικότερο το έργο των Περιφερειών», 
ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών M. Βορίδης, στον 
περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, κατά την χθεσινή 
συνάντηση εργασίας τους, στα γραφεία της Περιφέρειας. 
Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η αλλαγή του εκλογι-
κού νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η διακυβέρνηση στους 
δύο βαθμούς Αυτοδιοίκησης και μεταρρυθμίσεις σχετικές 
με την κινητικότητα, με την καταστατική θέση των αιρε-
τών και την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. 
Κατά τη συνάντηση στην οποία μετείχε και ο εκτελεστικός 
γραμματέας της Περιφέρειας Ι. Σελίμης, συζητήθηκαν ζη-
τήματα θεσμικής φύσεως που χρήζουν επανασχεδιασμό, 
με στόχο να γίνει λειτουργικότερο το έργο της Περιφέρει-
ας, οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, για να γίνει πράξη η 
έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και σημαντικά 
έργα της Περιφέρειας που είναι σε φάση ωρίμανσης. 
Ο κ. Πατούλης διαβεβαίωσε τον υπουργό για τη βούληση 
της Περιφέρειας να συνδράμει στο έργο του με όλες της 
τις δυνάμεις, ώστε να οδηγηθεί η Αττική στην ανάπτυξη. 

Όπως τόνισε «τώρα είναι η κατάλληλη συγκυρία και έχου-
με την ιστορική ευθύνη και ευκαιρία να συνεργαστούμε 
γόνιμα προς την κοινή κατεύθυνση που είναι η αναβάθ-
μιση της καθημερινότητας των πολιτών, μέσα από την 
προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων».
Επιπλέον, ο περιφερειάρχης ενημέρωσε για τη δυσλει-
τουργία της Αυτοδιοίκησης λόγω της κινητικότητας, 
επισημαίνοντας πως αφυδατώνει κρίσιμες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας, για την υποστελέχωση προσωπικού αλλά 
και της ανάγκης επίλυσης του ζητήματος καταβολής 
οδοιπορικών σε υπαλλήλους ελεγκτικών υπηρεσιών της 
Περιφέρειας. «Η έλλειψη προσωπικού μας δυσκολεύει να 
κάνουμε στρατηγική στόχευση» ανέφερε.
Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, ο υπουργός επισήμανε 
ότι η παρουσία του στα γραφεία της Περιφέρειας, σηματο-
δοτεί αφενός ότι το υπουργείο του βρίσκεται κοντά στην 
αυτοδιοίκηση και αφετέρου τη μεγάλη προτεραιότητα που 
«δίνει πια το υπουργείο μας, στο να προχωρήσουμε με με-
γάλη ταχύτητα μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα βελτιώσουν 
και θα κάνουν αποτελεσματικότερο το έργο των Περιφε-
ρειών». Η αυτοδιοίκηση, πρόσθεσε, ήδη έχει καταξιωθεί 

στη συνείδηση των πολιτών και πρέπει να την ενισχύσου-
με, να τη βοηθήσουμε, να τη στηρίξουμε, και να κάνουμε 
τις μεγάλες θεσμικές μεταβολές που απαιτούνται, ώστε να 
μπορούνε με πολύ καλύτερο τρόπο να εκπληρώσουν το 
έργο τους. «Η πρώτη κίνηση στην κατεύθυνση αυτή βε-
βαίως, θα είναι η αλλαγή του εκλογικού συστήματος το 
οποίο θα επιτρέψει να βελτιωθεί η κυβερνησιμότητα των 
Περιφερειών», σημείωσε αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν 
και άλλα θέματα προς ρύθμιση, για τα οποία συζήτησε με 
τον περιφερειάρχη.
Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης, αναφερόμενος 
στην δύσκολη περίοδο της πανδημίας που διανύουμε 
και «την οποία διαχειριζόμαστε επαρκώς», σημείωσε ότι 
παράλληλα αυτή αποτελεί και κατάλληλη συγκυρία, να 
προσπαθήσουμε όλοι μαζί για την επανεκκίνηση και την 
ανάπτυξη της χώρας. «Είμαι βέβαιος πως με τις νομοθετι-
κές πρωτοβουλίες του Μάκη Βορίδη και όλης της ηγεσίας 
του υπ. Εσωτερικών, όλα θα πάνε καλύτερα από σήμερα», 
επισήμανε. 

Την εργασία από το σπίτι προτιμά σχεδόν το ένα τρίτο 
των γυναικών παγκοσμίως που εργάζονται στον κλάδο 
της τεχνολογίας, σύμφωνα με νέα έκθεση της Kaspersky, 
υπό τον τίτλο: «Women in Tech, Where are we now? 
Understanding the evolution of women in technology», 
από την εργασία στο γραφείο, αναφέρει σε δημοσίευμά 
του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ένας παρόμοιος αριθμός αναφέρει ότι 
λειτουργούν πιο αποτελεσματικά όταν εργάζονται από το 
σπίτι ενώ το 33% αποκάλυψε ότι έχουν περισσότερη αυ-
τονομία όταν δεν εργάζονται σε γραφείο.
Σύμφωνα με την Kaspersky, η ζωή σε καραντίνα προβλε-
πόταν ότι γενικά θα επιφέρει μια θετική μετατόπιση της 
βιομηχανίας στον αγώνα για την ισότητα των φύλων. Η 
δημιουργία ενός τοπίου ίσων ευκαιριών από κοινωνική 
σκοπιά και λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως ο 
οικογενειακός προγραμματισμός θα οδηγούσε στην κα-
τάρριψη των παραδοσιακών στερεοτύπων γύρω από την 
επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών. Στερεοτύ-
πων που αμφισβητούν μεταξύ άλλων τη διαθεσιμότητά 

τους και τη μακροβιότητα της καριέρας τους. Ο αντίκτυ-
πος της COVID σήμαινε ότι οι εταιρείες επιταχύνθηκαν ή 
ακόμη και εξαναγκάστηκαν σε αυτόν τον νέο κανόνα από 
τη μια μέρα στην άλλη, και σε κάποιο βαθμό, αυτή η πρό-
βλεψη απέδωσε θετικά βήματα προόδου όσον αφορά τη 
συνολική νοοτροπία της βιομηχανίας.
Στατιστικά στοιχεία της έκθεσης υπογραμμίζουν πώς η 
προοπτική της απομακρυσμένης εργασίας για τις γυναίκες 
στην τεχνολογία δεν συνάδει με την κοινωνική πρόοδο σε 
αυτήν τη δυναμική της «εργασίας από το σπίτι». Σχεδόν 
οι μισές γυναίκες που εργάζονται στην τεχνολογία έχουν 
δώσει μάχη για να ισορροπήσουν την επαγγελματική και 
οικογενειακή ζωή από τον Μάρτιο του 2020 - αυτό είναι 
πιο έντονο στη Βόρεια Αμερική, αλλά είναι μια σταθερή 
παγκόσμια τάση.
Όταν οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα ρωτή-
θηκαν για τις καθημερινές εργασίες που μειώνουν την 
παραγωγικότητα ή την εξέλιξη της εργασίας, το 60% δή-
λωσε ότι είχε αναλάβει την πλειονότητα των δουλειών του 

σπιτιού σε σύγκριση με το 47% των ανδρών, το 63% ήταν 
υπεύθυνο για το διάβασμα των παιδιών σε σύγκριση με 
το 52% των ανδρών και το 54% των γυναικών έπρεπε να 
προσαρμόσουν τις ώρες εργασίας τους περισσότερο από 
τον άνδρα σύντροφό τους για να φροντίσουν την οικογέ-
νεια. Ως αποτέλεσμα, το 50% των γυναικών πιστεύουν ότι 
τα αποτελέσματα της COVID-19 έχουν καθυστερήσει, αντί 
να βελτιώσουν, τη συνολική εξέλιξη της καριέρας τους.
Παρόλο που αυτά τα παραδείγματα κοινωνικής ανισότη-
τας δεν αφορούν μόνο στον κλάδο της τεχνολογίας, δεί-
χνουν ένα εμπόδιο για τις γυναίκες να επωφεληθούν από 
τη μετάβαση στην τηλεργασία. Το 41% των γυναικών 
στην τεχνολογία (σε σύγκριση με το 34% των ανδρών) 
πιστεύουν ότι ένα ίσο εργασιακό περιβάλλον θα ήταν κα-
λύτερο για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και το 46% 
πιστεύουν ότι η τηλεργασία είναι ο βέλτιστος τρόπος για 
να επιτευχθεί αυτή η ισότητα.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ανακοίνωσε ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στον περιφερειάρχη Γ. Πατούλη κατά τη συνάντηση εργασίας

ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύμφωνα με έκθεση της Kaspersky  
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Η χάραξη μιας νέας αναπτυξιακής διαδρομής της αγο-
ράς, όχι μόνο για την χώρα μας αλλά και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μετά την παρέλευση της υγειονομικής κρίσης, 
βρέθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- στο επίκεντρο του 
«Euro-FEM Business Angels Forum», το οποίο πραγμα-
τοποιήθηκε διαδικτυακά από το Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Πειραιά. 
Τουλάχιστον 40 ομιλητές και εκατοντάδες σύνεδροι ενη-
μερώθηκαν και συζήτησαν για τις σημαντικές αλλαγές 
στα επιχειρηματικά δρώμενα, οι οποίες συντελούνται 
από τη λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων και τις επεν-
δύσεις στην καινοτομία. 
Το παρών στο φόρουμ, έδωσε και ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύ-
ματος που μεταδόθηκε κατά την ομιλία που απηύθυνε 
ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος 
Δήμας, με την οποία παρουσίασε για πρώτη φορά σε 
επιχειρηματικό κοινό από την Ελλάδα, την Ισπανία και 
την Τουρκία, ένα εργαλείο που εξασφαλίζει στις επιχει-
ρήσεις τεχνογνωσία και πρόσβαση στα διεθνή δίκτυα 
καινοτομίας. 
Στην ομιλία του ο υφυπουργός Ανάπτυξης ανακοί-
νωσε την επιτάχυνση των διαδικασιών δημιουργίας 
της «Πολιτείας Καινοτομίας» στο παλαιό εργοστάσιο 
της ΧΡΩΠΕΙ. στον Πειραιά, «μια από τις πιο φιλόδοξες 
επενδυτικές ενέργειες του υπουργείου Ανάπτυξης, από 
την οποία θα στεγαστούν με τη μέθοδο της σύμπραξης 
δημοσίου - ιδιωτικού τομέα, τμήματα Έρευνας και Ανά-
πτυξης επιχειρήσεων, νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνοβλα-
στοί (spin-off), καθώς και ερευνητές. Στόχος είναι να 
καταστεί η ‘Πολιτεία Καινοτομίας’ σημείο αναφοράς στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη», όπως ανέφερε συγκεκριμένα.
Ο κ. Δήμας μάλιστα, ανήγγειλε την παροχή φορολο-

γικών κινήτρων σε Επενδυτικούς Αγγέλους (Business 
Angels) που θα επενδύσουν κεφάλαια σε νεοφυείς επι-
χειρήσεις του Elevate Greece, σημειώνοντας ότι το 50% 
της επένδυσης εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος. 
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης, παρουσίασε το Τα-
μείο Συνεπενδύσεων με Επιχειρηματικούς Αγγέλους 
(Business Angels co-investment fund) και υπογράμμισε 
κατά την παρέμβασή του, τη βούληση να αναπτυχθούν 
νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να υποστηριχθούν 
καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να επι-
τευχθεί καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, είτε 
μέσω του τραπεζικού συστήματος, είτε μέσω ιδιωτικών 
επενδύσεων και τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου. 
Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και ο γ.γ. Έρευνας και 
Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής, που ενημέρωσε σύ-
νεδρους και ομιλητές για την έμφαση που δίνει η κυβέρ-
νηση στη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματι-
κότητα, μέσω του προγράμματος «Ερευνώ - Καινοτομώ 
- Δημιουργώ», από το οποίο προάγεται η βιομηχανική 
έρευνα, η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από 
επιχειρήσεις, καθώς και τη συνεργασία επιχειρήσεων με 
ερευνητικούς φορείς σε σύγχρονα θεματικά πεδία. 
Κατά τη διάρκεια του φόρουμ προβλήθηκε και ηχητικό 
μήνυμα με επισημάνσεις που διατυπώνει ο πρόεδρος 
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Ανδριανός 
Μιχάλαρος. Πρόκειται για επισημάνσεις που αφορούν 
την ανάγκη ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων, τη 
λειτουργία «ψηφιακών hubs» και τη μετεξέλιξη της οι-
κονομίας σε ένα νέο επενδυτικό και επιχειρηματικό περι-
βάλλον με κοινό παρονομαστή την καινοτομία.
Ο διευθυντής του ΒΕΠ Μιχάλης Γιάγκας, επεσήμανε πως 
το επιμελητήριο προχωρά σε δύο πρωτοβουλίες, και 

συγκεκριμένα στη διαμόρφωση ρεαλιστικού παραγω-
γικού μοντέλου, «διότι μέσα από τις παραγωγικές δια-
δικασίες θα προκύψει υπέρβαση της κρίσης καθώς και 
στον εκσυγχρονισμό και την εργαλειοποίηση της τεχνι-
κής εκπαιδεύσεως, επί της οποίας έχει διατυπωθεί δέσμη 
προτάσεων εκ μέρους του ΒΕΠ, τονίζοντας πως αυτά εί-
ναι και το σύνθημα και η προτροπή του προέδρου του 
ΒΕΠ για να επιστρέψει η χώρα μας στην ανάπτυξη». 
Παρά το γεγονός ότι η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε 
εν μέσω πανδημίας, τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα 
ικανοποιητικά, καθώς παρουσιάστηκαν ανάμεσα σε 
άλλα οι επιχειρηματικές ιδέες από εκπροσώπους 13 
νεοφυών επιχειρήσεων, εννέα ελληνικών και άλλων 
τεσσάρων από την Ισπανία και την Τουρκία, ενώ έκαναν 
θετική εντύπωση και οι παρουσιάσεις βέλτιστων πρακτι-
κών από πέντε «Business Angels». 
Ένα γενικό συμπέρασμα που προέκυψε επίσης από την 
διοργάνωση, ήταν η επιβεβαίωση σε γενικό επίπεδο, 
της τάσης των νέων επιστημόνων να εντοπίσουν ή και 
να δημιουργήσουν ευκαιρίες σε νέα επιχειρηματικά και 
επενδυτικά μοντέλα, με βάση την καινοτομία και τις 
τεχνολογίες αιχμής. Πλέον, οι νεοφυείς και καινοτόμες 
επιχειρήσεις, δεν θα λειτουργούν σε «χαοτικό περιβάλ-
λον», αλλά θα διαθέτουν το δικό τους οικοσύστημα - το 
«Elevate Greece» - καθώς και θεσμικούς αρωγούς όπως 
το ΒΕΠ, ώστε να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις και να 
παραγάγουν κεφαλαιακή υπεραξία στην εθνική οικονο-
μία. 
Στο φόρουμ, χαιρετισμούς απηύθυναν οι βουλευτές της 
Ν.Δ. Όλγα Κεφαλογιάννη και του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμου-
λάκης, καθώς και η ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Εύα 
Καϊλή. 

Να μειωθούν οι δόσεις από τράπεζες και διαχειριστές 
δανείων για δύο χρόνια ζητάει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας, 
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Το πακέτο προτάσεων του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδας, που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδο-
μάδα, για τα ενήμερα δάνεια ξεκίνησε να εφαρμόζεται 
ήδη.
Το πρόγραμμα μειωμένων καταβολών δόσεων για τους 

επόμενους 18 μήνες, που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα 
Πειραιώς για τους ενήμερους δανειολήπτες της, που 
αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα 
για την πανδημία, πρέπει να είναι μόνο η αρχή.
Όπως από την πρώτη στιγμή έχει επισημάνει το ΟΕΕ, εί-
ναι αδήριτη ανάγκη να στηριχθεί το σύνολο των δανει-
οληπτών: Τόσο όσοι θέλουν, αλλά δεν μπορούν να πλη-
ρώσουν, όσο και όσοι ήταν και εξακολουθούν να είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στις τράπεζες.
Στην κατεύθυνση αυτή, καλούμε όλες τις τράπεζες και 

ιδιαίτερα τις εταιρείες διαχείρισης δανείων να κινηθούν 
προς την ίδια κατεύθυνση.
Στη μετά-Covid εποχή, τα ελληνικά νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν το «παρών», με τις δι-
κές τους δυνάμεις και με ισχυρή παρουσία. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, είναι να μπορέσουν να 
επιβιώσουν από την τρέχουσα κρίση. Στην προσπάθειά 
τους αυτή, χρειάζονται τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη 
από το κράτος και τις τράπεζες».

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΑΠΟ ΤΟ βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Για τη λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων και τις επενδύσεις στην καινοτομία

ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 
Ζητά ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Κ. Κόλλιας  
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Η επανεκκίνηση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, η ανάγκη για την ψη-
φιοποίηση κάθε μορφής επιχειρήσεων του εμπορίου, της 
βιομηχανίας, της ναυτιλίας, των logistics και των υπηρε-
σιών, βρέθηκε στο επίκεντρο συνεδρίασης του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, στην οποία 
συμμετείχε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Κώστας Κατσαφάδος, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Ο υφυπουργός Ναυτιλίας στην τοποθέτησή του επισήμα-
νε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως βασική προτεραιότητά 
της, τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων 
σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ώστε να περιορισθούν οι 
επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία. 
Τόνισε ότι για αυτό το σκοπό έχει πάρει μια σειρά από μέ-
τρα στήριξης, ύψους τουλάχιστον 7 δισ. ευρώ, ενώ προ-
χώρησε παράλληλα στο άνοιγμα των καταστημάτων μετά 
από εισήγηση των ειδικών.
«Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε την στήριξη, ώστε να 
μη χαθούν θέσεις εργασίας και να αποφύγουμε τα λουκέ-
τα» ανέφερε.
Σε ό,τι αφορά ζητήματα της αρμοδιότητας του υπουργεί-

ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κατσαφάδος 
τόνισε ότι θα είναι σύμμαχος του ΕΒΕΠ στις προσπάθειές 
του για στήριξη της ανάπτυξης και των ναυπηγικών μο-
νάδων.
Από τη μεριά του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ ανέφερε ότι επι-
δίωξη του επιμελητηρίου, για την οποία κατέστη γνώστης 
ο υφυπουργός, παραμένει η ευρύτερη συνεργασία της 
Cosco με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής και 
η τήρηση του χρονοδιαγράμματος των επενδύσεων της 
ΟΛΠ ΑΕ.
Επίσης, στη συζήτηση για την αναβίωση του ναυπηγοε-
πισκευαστικού τομέα, επισημάνθηκε ότι το επιμελητήριο 
στηρίζει το σχέδιο «Τρίαινα» για τις ναυπηγικές μονάδες 
της χώρας, αλλά και ότι θα υποστηρίξει κάθε προσπάθεια 
ανάπτυξης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτή-
των για τις οποίες υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από εκα-
τοντάδες επιχειρήσεις του ευρύτερου πειραϊκού χώρου.
Μάλιστα, τονίστηκε ότι το επιμελητήριο, πρόσφατα, με 
επιστολή του στα συναρμόδια υπουργεία, υποστήριξε 
τη θέση, ότι τα ελληνικά ναυπηγεία μπορούν να ναυπη-
γήσουν κάθε τύπο πλοίου, δεδομένου ότι στις ελληνικές 
ναυπηγικές μονάδες υπάρχει δέουσα τεχνογνωσία η 

οποία πρέπει να αξιοποιηθεί.
Η ναυπήγηση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων «tailormade» για τις ανά-
γκες της ελληνικής πολυνησίας στις ελληνικές ναυπηγικές 
μονάδες, δεν πρέπει να αποτελεί «όνειρο», αλλά μία πραγ-
ματικότητα. Ως προς το θέμα των διαλυτηρίων, τονίστηκε 
ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει «παρουσία» στον το-
μέα, αξιοποιώντας τάχιστα την ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
τα σχετικά χρηματοδοτικά «εργαλεία» καθώς η βιώσιμη 
ανακύκλωση συμβάλλει στην ανάπτυξη ολόκληρων πε-
ριοχών.
Από τη συζήτηση διαπιστώθηκε συναντίληψη, ότι η κάθε 
πλευρά-και από τη δική της θέση ευθύνης - θα καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την βελτίωση του τοπικού 
οικονομικού γίγνεσθαι, με την δρομολόγηση σειράς από 
πρωτοβουλίες, με αναπτυξιακό πρόσημο για την πόλη και 
το λιμάνι. Δεδομένου ότι στο χαρτοφυλάκιο που ανέλαβε 
ο υφυπουργός, Κώστας Κατσαφάδος, περιλαμβάνονται 
σημαντικά ζητήματα της πόλης τα οποία είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα με το μεγάλο λιμάνι της χώρας, πεποίθηση 
και των δυο πλευρών είναι ότι θα υπάρξει αγαστή συνερ-
γασία, προς όφελος της τοπικής επιχειρηματικότητας και 
των εργαζομένων.

Στις 27 Ιανουαρίου 2021 ξεκινάει η περίοδος υποβο-
λής αιτήσεων ένταξης στη δράση του ΕΣΠΑ: «Στήριξη 
ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Μα-
κεδονία», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική 
σελίδα του ΕΣΠΑ, η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα δι-
αρκέσει μέχρι τις 3 Μαρτίου 2021, στις 3 το μεσημέρι, και 
αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή μη επιστρεπτέας επι-
χορήγησης, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
λειτουργούν νομίμως στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονί-
ας και οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία.
Χορηγείται κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων 
της επιχείρησης που έγιναν το 2019 και έως του ποσού 
των 1.800 ευρώ όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο Ε3 της 
επιχείρησης, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.000 
ευρώ και μέγιστο τα 1.800 ευρώ.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω 
ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:
   * των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

   * του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην 
χρήση από την επιχείρηση (πλην αυτών που καταβλήθη-
καν για αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες)
   * των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
   * του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
   * του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην 
αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές-βιολογικές 
δραστηριότητες)
   * των διαφόρων λειτουργικών εξόδων (πλην αυτών που 
αφορούν αγροτικές-βιολογικές δραστηριότητες).
Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφα-
λαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) συναρτάται 
από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των 
πεδίων της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επι-
χειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) του προηγούμε-
νου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 
285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.
Σε περίπτωση που το άθροισμα των εξόδων είναι μικρό-
τερο των 10.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 3.600 ευρώ, 
η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται 

στα 1.800 ευρώ, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι 
μικρότερο ή ίσο των 3.600 ευρώ και μεγαλύτερο ή ίσο 
των 2.000 ευρώ η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση 
προκύπτει από το άθροισμα των εξόδων πολλαπλασια-
ζόμενο με 50%, ενώ δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην 
Δράση επιχειρήσεων που το άθροισμα των κάτωθι δηλω-
θέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγού-
μενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 
285, 485 είναι μικρότερο των 2.000 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης 
ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 ευρώ,
Η αίτηση
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: 
«Ένεση Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην 
Δυτική Μακεδονία».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης του υφ. Ναυτιλίας, Κ. Κατσαφάδου με το ΔΣ του ΕΒΕΠ 

ΣΤΙΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟβΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Για τη: «Στήριξη ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Μακεδονία»
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Μειωμένο κατά 14,8% στη Θεσσαλονίκη και κατά 
21,9% στη Θεσσαλία, είναι από την 1η Ιανουαρίου 
το μεσοσταθμικό τιμολόγιο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
που έχει εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 
όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανέφερε ο γενικός διευ-
θυντής της εταιρείας Λεωνίδας Μπακούρας σε ενημε-
ρωτική συνάντηση με τον Προέδρο του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Αθανάσιο Σαββάκη.
Επιπλέον, για τους βιομηχανικούς καταναλωτές, η μεί-
ωση είναι ακόμα μεγαλύτερη (45% στη Θεσσαλονίκη 
και 56% στη Θεσσαλία σε σχέση με το τιμολόγιο δια-
νομής που εφαρμόστηκε την προηγούμενη ρυθμιστική 
περίοδο).
Ο κ. Μπακούρας τόνισε ότι η ραγδαία μείωση των 

τιμολογίων διανομής έρχεται ως αποτέλεσμα του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού, της συνεπούς και πλήρους 
υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής με απο-
δοτικές επενδύσεις, στη βάση τεχνικών και οικονομι-
κών κριτηρίων.
Από την πλευρά του ο κ. Σαββάκης, εξέφρασε την ικα-
νοποίηση του για τη διαμόρφωση των τιμών διανομής 
σε χαμηλότερα επίπεδα. Υπογράμμισε ότι μια τέτοια 
εξέλιξη έχει θετικό πρόσημο για την παραγωγική βάση 
και λειτουργεί ως επιταχυντής στην προσέλκυση νέων 
επενδύσεων, καθιστώντας την περιφέρεια επενδυτικό 
προορισμό. Κινητοποιείται με αυτόν τον τρόπο το εν-
διαφέρον των επενδυτών για την ανάπτυξη επιχειρή-
σεων στον βιομηχανικό κλάδο, καθώς δημιουργείται 

ένα πιο υγιές, ευέλικτο και ανταγωνιστικό περιβάλλον 
με χαμηλό κόστος ενέργειας. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ μέσω των στοχευμένων επενδύσε-
ων, ενισχύει περαιτέρω την προοπτική ανάπτυξης των 
υποδομών τόσο στη Β. Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες 
περιοχές της Αδείας της. 
Σημειώνεται ότι το 2020, υπέγραψαν σύμβαση σύνδε-
σης για την περιοχή της Θεσσαλονίκης οι βιομηχανίες 
ΜΕΛ Μ.Α.Ε., ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., Σουρωτή Α.Ε., Ρόκα Α.Ε., 
Ωνάσης Α.Ε., Β. Μαλιούρης Α.Β.Ε. και το νέο πρατήριο 
με χρήση CNG της EKO Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, ενώ για 
την Θεσσαλία οι εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ 
Α.Ε., AGRODER Ι.Κ.Ε., ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε., CVBTECH HELLAS 
ΜΙΚΕ, και οι ΑΦΟΙ Δ. ΚΙΣΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. . 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε στις αρχές του 
μήνα ότι τα εθνικά σχέδια για την απορρόφηση του 
ποσού - ρεκόρ των 1,8 τρισ. ευρώ από τον προϋπολο-
γισμό της ΕΕ για την αναζωογόνηση των οικονομιών 
που επλήγησαν από την πανδημία της COVID-19 είναι 
πολύ αδύναμα για να προχωρήσουν, όπως δήλωσαν 
πηγές στο Reuters.  
Η αποθαρρυντική αυτή αξιολόγηση, η οποία κοινοποι-
ήθηκε στις αντιπροσωπείες των χωρών - μελών στην 

ΕΕ σε μία «κλειστή»  συνάντηση στις 7 Ιανουαρίου, 
δείχνει τη δύσκολη μάχη που αντιμετωπίζουν οι 27 
χώρες της ΕΕ, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters που 
επικαλείται τρεις πηγές. 
H γραφειοκρατία, οι πολιτικές διαμάχες και το ιστορικό 
κινδύνου απατών υπονομεύουν τον στόχο της δια-
σφάλισης μίας ομοιόμορφης ανάκαμψης που θα δη-
μιουργήσει πιο ενιαία βάση για τις χώρες της ΕΕ μετά 
την πανδημία, η οποία έχει αυξήσει το χάσμα πλούτου 

στην περιοχή. 
«Από τα σχέδια λείπουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
στρατηγικό όραμα, συγκεκριμένοι στόχοι και αποτελε-
σματικότητα των δαπανών. Μένει πολλή δουλειά να 
γίνει», δήλωσε διπλωμάτης στις Βρυξέλλες, απηχώ-
ντας την κριτική που έκανε η Κομισιόν στη συνάντηση. 
Αλλος διπλωμάτης  είπε ότι η Κομισιόν τόνισε ότι ορι-
σμένα σχέδια δεν ήταν αρκετά συγκεκριμένα και δεν 
είχαν μετρήσιμους στόχους.

Ο Γιώργος Μότσιος είναι ο νέος πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλά-
δος (ΟΤΟΕ), σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
στις 18 Ιανουαρίου 2021, συνεδρίασε, μέσω τηλεδιά-
σκεψης, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ, με θέμα 
τη συμπλήρωση και ανακατανομή των θέσεων του 
προεδρείου της Ομοσπονδίας, λόγω της αποχώρησης 
του προέδρου Σταύρου Κούκου και του Γενικού Γραμ-
ματέα Αχιλλέα Μυλωνόπουλου.
Το προεδρείο της ΟΤΟΕ ανασυγκροτείται ως εξής:
Πρόεδρος: Μότσιος Γιώργος
Αντιπρόεδρος: Σαξώνης Σωτήρης
Γενικός Γραμματέας: Καλλίρης Ανδρέας
Αν. Γενικός Γραμματέας: Αρβανίτης Γιώργος
Ταμίας: Χαραλαμπόπουλος Θεόδωρος
Αν. Ταμίας: Σιδεράτος Γιάννης
Οργαν. Γραμμ. Νομ. Παραρτημάτων: Δικαιοφύλαξ 
Κων/νος
Οργαν. Γραμμ. Συλλόγων: Ντότσικας Φώτης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τα μέλη της Εκτελε-
στικής Γραμματείας ευχαρίστησαν τους απερχόμενους 
πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα για την πολυετή ου-
σιαστική προσφορά τους στο συνδικαλιστικό κίνημα 
του κλάδου και για την εποικοδομητική συνεργασία 
και συμβολή τους σε μια μακρά περίοδο μεγάλων και 
πρωτόγνωρων προκλήσεων για τους εργαζόμενους 
και για το συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου.
Η διαδρομή τους συνδέθηκε κυρίως με την αποτελε-
σματική υπεράσπιση και προστασία του θεσμού της 
Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης και την προστασία 
της απασχόλησης απέναντι στις προσπάθειες ευθείας 
αμφισβήτησης και κατάργησής της.
Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα του κλά-
δου συνεχίζουν να δοκιμάζονται από πρωτοφανείς 
προκλήσεις, από τους περιορισμούς και τις συνέπειες 
της πανδημίας, αλλά και από την επιτάχυνση  των αλ-
λαγών που δρομολογούνται στα εργασιακά δικαιώμα-
τα στον κλάδο και, γενικότερα, στη χώρα».
Η ΟΤΟΕ επισημαίνει ότι, απέναντι σε αυτήν τη νέα και 

εξελισσόμενη πραγματικότητα, η συστηματική, αξιόπι-
στη και ενωτική δράση του συνδικαλιστικού κινήματος 
του κλάδου, είναι σήμερα επιτακτικά αναγκαία.
«Οι εργαζόμενοι χρειάζονται και θα έχουν πάντοτε δί-
πλα τους την ΟΤΟΕ ως επιτελικό θεσμό, συντεταγμένη 
φωνή και ασπίδα προστασίας ολόκληρου του κλάδου. 
Αλλά και η ΟΤΟΕ, μαζί με τους συλλόγους-μέλη της, 
χρειάζεται τους εργαζόμενους, που ήταν, είναι και θα 
είναι η κύρια πηγή δύναμης, διεκδίκησης, παρέμβασης 
και απήχησής της.
Με συνέχεια, με συνέπεια, με προοπτική, το συνδικα-
λιστικό κίνημα του κλάδου είναι εδώ, αποφασισμένο 
να δώσει, όσες μάχες χρειαστούν, σε όλα τα μέτωπα. 
Είναι εδώ, σταθερά δίπλα στους τραπεζοϋπαλλήλους, 
για την προάσπιση της εργασίας και των δικαιωμάτων 
τους. Οι μεγάλες προκλήσεις είναι μπροστά μας» ση-
μειώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟ 2021   

EE - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΑ ΟΤΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ
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Η επιχείρηση αναπτύσσεται διαρκώς σε νέες αγορές 
και δραστηριότητες από τις ανανεώσιμες και τις εναλ-
λακτικές πηγές ενέργειας μέχρι την αεριοκίνηση, τονί-
ζει στην Καθημερινή και την Χρύσα Λιάγγου ο διευθύ-
νων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας κ. Κωνσταντίνος 
Ξιφαράς.
Σε τροχιά υλοποίησης έχει θέσει η ΔΕΠΑ Εμπορίας το 
νέο επιχειρησιακό της σχέδιο που θα τη μετατρέψει 
από εταιρεία φυσικού αερίου σε μια ολοκληρωμένη 
ενεργειακή εταιρεία με αυξημένη καθετοποίηση, ικανή 
να προσφέρει ένα πλήθος ενεργειακών προϊόντων και 
υπηρεσιών. 
Ο δρόμος για τον μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας, 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην «Κ» ο διευθύνων 
σύμβουλός της κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς περνάει μέσα 
από τη δημιουργία ενός «πράσινου» χαρτοφυλακίου 
άνω των 200 MW, με συμμετοχή σε αιολικά και φωτο-
βολταϊκά έργα αλλά και σημαντικές επενδύσεις σε νέες 
τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 
όπως το υδρογόνο. 
Η ΔΕΠΑ είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχί-
ας για το Καθαρό Υδρογόνο, ενώ πρωτοστατεί και στη 
δημιουργία του πρώτου σταθμού ανεφοδιασμού με 
υδρογόνο στη χώρα μας. Οπως αποκαλύπτει στην «Κ» 
ο κ. Ξιφαράς, η ΔΕΠΑ θα συμμετάσχει για πρώτη φορά 
στον διαγωνισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
(ΡΑΕ) για νέα ΑΠΕ, με έργο που θα αποκτήσει μέσω 
εξαγοράς από εταιρεία του κλάδου, το οποίο βρίσκεται 
στο τελικό στάδιο. 
Στον τομέα του φυσικού αερίου, η ΔΕΠΑ δρομολογεί 
επέκταση των δραστηριοτήτων λιανικής και ενίσχυση 
των συνεργειών με τη χονδρική, ενώ παράλληλα ανα-
βαθμίζει τη διεθνή εμπορική παρουσία τής εταιρείας 
μέσω στοχευμένων πωλήσεων στις αγορές της Νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης. Υποδέχθηκε την 1η Ιανουαρίου 
τις πρώτες ποσότητες αερίου από το κοίτασμα του Σαχ 
Ντενίζ μέσω του αγωγού TAP και επεξεργάζεται ήδη τα 
εξειδικευμένα πακέτα που θα προσφέρει στους πελάτες 
της, αξιοποιώντας τις ελκυστικές τιμές της πρόσθετης 
αυτής πηγής αερίου. 
Η αποκρατικοποίηση εξελίσσεται απολύτως ομαλά, 
τονίζει ο κ. Ξιφαράς και σε ό,τι αφορά τη δικαστική 
διαμάχη με την ELFE, σημειώνει ότι η ΔΕΠΑ θα εξα-
ντλήσει κάθε νόμιμο μέσο,  ενώ έχει λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για την προστασία των μετόχων και των συμφε-
ρόντων της. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ  μιλάει 

στην «Κ» και για τα έργα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος 
που συμμετέχει η ΔΕΠΑ και τα οποία, όπως υποστηρί-
ζει, «θα μετατρέψουν την Ελλάδα σε κρίσιμο περιφε-
ρειακό ενεργειακό κόμβο».
 
– Αναλάβατε τα ηνία της ΔΕΠΑ στη φάση του 
εταιρικού μετασχηματισμού και παράλληλα 
στον δρόμο προς την ιδιωτικοποίηση. Πώς 
αντιμετωπίσατε την εσωτερική αναστάτωση 
που είχε προκαλέσει το σχέδιο αναδιάρθρω-
σης της εταιρείας και επήλθε η εργασιακή ει-
ρήνη που βλέπουμε σήμερα;
– Το κλειδί ήταν ο διάλογος αλλά και η εμπιστοσύνη. 
Συζητήσαμε και συζητάμε ανοικτά με τους εργαζομέ-
νους σε κάθε βήμα υλοποίησης του σχεδίου αναδι-
άρθρωσης. Ολα έγιναν με διαφάνεια και ειλικρίνεια. 
Και φυσικά, κάναμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να 
διασφαλίσουμε τα δικαιώματα του προσωπικού της 
ΔΕΠΑ και να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό περιβάλ-
λον εργασίας, χωρίς όμως εκπτώσεις σε όσα έπρεπε να 
γίνουν ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο εταιρικός 
μετασχηματισμός. Ετσι, έχει γίνει πλέον συνείδηση ότι 
όλοι πλέουμε στο ίδιο καράβι και μόνο αν εργαστούμε 
από κοινού και με ομοψυχία θα πετύχουμε το καλύτε-
ρο για την εταιρεία.
 
– Πώς προχωράει το χρονοδιάγραμμα απο-
κρατικοποίησης της εταιρείας και πώς αυτό 
επηρεάζεται από τη δικαστική διαμάχη με την 
ELFE;
– Η αποκρατικοποίηση εξελίσσεται απολύτως ομαλά 
και ακολουθεί πιστά το χρονοδιάγραμμα που έχει ορί-
σει το ΤΑΙΠΕΔ, ο φορέας δηλαδή που είναι υπεύθυνος 
για τη διαδικασία. Από πλευράς μας έχουμε ολοκλη-
ρώσει όλα τα απαιτούμενα στάδια και πλέον βρισκό-
μαστε στη διαδικασία του Virtual Data Room, ενώ 
παράλληλα διοργανώνονται επισκέψεις εκπροσώπων 
των υποψήφιων επενδυτών σε ειδικά διαμορφωμένες 
αίθουσες, τόσο στη ΔΕΠΑ όσο και στη Φυσικό Αέριο 
Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, κατά τη διάρκεια των 
οποίων διεξάγεται η διαδικασία του due diligence.
Σε ό,τι αφορά τη δικαστική διαφορά με την ELFE, 
ασφαλώς, σκοπεύουμε να εξαντλήσουμε κάθε νο-
μικό μέσο και προς αυτή την κατεύθυνση, η ΔΕΠΑ 
έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και συνεργάζεται με 
εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους και έμπειρους 

ακαδημαϊκούς, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή 
εκπροσώπηση. Επιπροσθέτως, όλες οι υπηρεσίες της 
ΔΕΠΑ έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστα-
σία των μετόχων και των συμφερόντων της εταιρείας.
Παρά την πανδημία, λοιπόν, η αποκρατικοποίηση 
προχωρά κανονικά και έχει ήδη προσελκύσει το ενδι-
αφέρον μεγάλων ενεργειακών ομίλων τόσο από την 
ελληνική όσο και από τη διεθνή αγορά, γεγονός που 
επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις 
θετικές προοπτικές της εταιρείας.
– Πώς διαμορφώνεται ο ανταγωνισμός στην 
αγορά φυσικού αερίου σήμερα και ποια είναι 
η πολιτική της ΔΕΠΑ για τη συγκράτηση των 
μεριδίων της στη χονδρική αλλά και στη λια-
νική αγορά όπου διατηρεί μια ισχυρή θέση 
μέσω της θυγατρικής ΕΠΑ;
– Είναι γεγονός ότι η απελευθέρωση της ελληνικής 
αγοράς ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη 
αύξηση του ανταγωνισμού. Αυτό δημιούργησε μεγάλη 
πίεση στις εταιρείες οι οποίες καλούνται πλέον να προ-
χωρήσουν σε ριζικές αλλαγές προκειμένου να αντα-
ποκριθούν στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες του 
νέο-αναδυόμενου περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η ΔΕΠΑ μειώνει τα κόστη λειτουργίας και προωθεί μια 
πιο ευέλικτη οργανωτική δομή, ικανή να παρακολου-
θεί τις εξελίξεις στην αγορά και να προσαρμόζεται με 
γρήγορα αντανακλαστικά. Ταυτόχρονα, επενδύουμε 
συστηματικά στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και αναπτύσ-
σουμε εξωτερικές συνεργασίες που μας επιτρέπουν να 
διευρύνουμε την γκάμα των προϊόντων και των υπη-
ρεσιών που προσφέρουμε. Οι ενέργειές μας όμως δεν 
σταματούν εκεί. Την ίδια στιγμή, δρομολογούνται η 
επέκταση των δραστηριοτήτων λιανικής και η ενίσχυ-
ση των συνεργειών με τη χονδρική και παράλληλα, 
αναβαθμίζεται η διεθνής εμπορική παρουσία της εται-
ρείας, μέσω στοχευμένων πωλήσεων στις αγορές της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με δυο λόγια, απαντάμε 
στις νέες προκλήσεις εκσυγχρονίζοντας τις δομές και 
τις λειτουργίες μας, διαφοροποιώντας τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες μας, αλλά και συνάπτοντας στρατηγικές 
συμμαχίες και συμμετέχοντας σε διεθνή έργα που διευ-
ρύνουν το πεδίο της δραστηριοποίησής μας.
 
Συνέχεια στη σελ. 17
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Συνέχεια από τη σελ. 16

– Πώς αντιμετωπίζει η ΔΕΠΑ τις νέες προκλή-
σεις του ενεργειακού μετασχηματισμού; Θα 
παραμείνει μια εταιρεία φυσικού αερίου ή θα 
στραφεί και σε νέες δραστηριότητες;
– Με στόχο να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της ενερ-
γειακής μετάβασης, αλλά και του αυξημένου ανταγω-
νισμού, η ΔΕΠΑ μετασχηματίζεται από μια εταιρεία η 
οποία επικεντρωνόταν σε ένα μόνο προϊόν και σε μια 
αγορά, σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή επιχείρηση 
με αυξημένη καθετοποίηση, ικανή να προσφέρει ένα 
πλήθος ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. Ταυ-
τόχρονα, η ΔΕΠΑ επεκτείνεται διαρκώς σε νέες αγορές 
και δραστηριότητες – από τις ανανεώσιμες και τις 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, μέχρι το small scale LNG 
και την αεριοκίνηση.
 
– Τι εμπεριέχει το νέο business plan της εται-
ρείας σε αυτή την κατεύθυνση;
– Περιλαμβάνει κατ’ αρχάς τη δημιουργία ενός «πρά-
σινου» χαρτοφυλακίου άνω των 200 MW, με συμμε-
τοχή σε αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα που αναπτύσ-
σονται ή βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Ταυτόχρονα, ο 
αναπτυξιακός σχεδιασμός της εταιρείας περιλαμβάνει 
σημαντικές επενδύσεις σε εναλλακτικές πηγές ενέργει-
ας, όπως το υδρογόνο. Η ΔΕΠΑ, μάλιστα, είναι ιδρυ-
τικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό 
Υδρογόνο, η οποία διαμορφώνει το κατάλληλο πλαί-
σιο για την προσέλκυση επενδύσεων στις τεχνολογίες 
υδρογόνου και κυψελών καυσίμου, ενώ πρωτοστατεί 
και στη δημιουργία του πρώτου σταθμού ανεφοδια-
σμού με υδρογόνο στη χώρα μας. Σε ό,τι αφορά το 
φυσικό αέριο, η εταιρεία μας διευρύνει διαρκώς τις 
χρήσεις του αναπτύσσοντας εφαρμογές υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου μικρής κλίμακας (Small Scale 
LNG), ενώ προωθεί και την αξιοποίηση του LNG ως 
ναυτιλιακού καυσίμου στην Ανατολική Μεσόγειο, κα-
τασκευάζοντας ένα καινοτόμο πλοίο μεταφοράς που 
θα τροφοδοτεί τα λιμάνια της ευρύτερης περιοχής. 
Παράλληλα, επεκτείνει συστηματικά το πανελλαδικό 
δίκτυο πρατηρίων της με CNG (FISIKON) διαχέοντας, 
έτσι, τα οφέλη της αεριοκίνησης σε περισσότερους 
οδηγούς και περιοχές της χώρας.

O TAP θα μειώσει τις τιμές του αερίου
– Ποια είναι τα αποτελέσματα της επαναδια-
πραγμάτευσης των συμβάσεων με τους διε-
θνείς προμηθευτές;
– Η επαναδιαπραγμάτευση των μακροχρόνιων συμ-
βάσεων με τους διεθνείς προμηθευτές ήταν μια στρα-
τηγικής σημασίας επιτυχία για τη ΔΕΠΑ, αλλά και μια 
ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία 
συνολικά. Μόνο από την οριστική διευθέτηση της 
διαφοράς με την BOTAS τον περασμένο Μάρτιο, στα 
ταμεία της ΔΕΠΑ εισέρρευσαν δεκάδες εκατ. ευρώ, 
ενδυναμώνοντας σημαντικά τη ρευστότητα και την 
εμπορική αξία της, την πιο κρίσιμη στιγμή, μάλιστα, 
καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αποκρατικο-
ποίησης. Επιπλέον, η εταιρεία επέστρεψε στους πελά-
τες της περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο και τη ρευστότητα όλης της αγο-
ράς, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία εξαιτίας της παν-
δημίας. Την ίδια στιγμή, μας δόθηκε η δυνατότητα να 
μειώσουμε τις τιμές στο φυσικό αέριο αγωγού (η ΔΕΠΑ 
εφαρμόζει νέα μειωμένα τιμολόγια από τον Ιανουάριο 
του 2020), γεγονός που μεταφράζεται σε χαμηλότερο 
κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία, τους ηλεκτροπα-
ραγωγούς, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά σε όλη 
τη χώρα. Τέλος, κατέστησε το αέριο αγωγού ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό και μας έδωσε τη δυνατότητα, σε συν-
δυασμό με τις άλλες στοχευμένες εμπορικές κινήσεις να 
ανακτήσουμε σημαντικό μερίδιο αγοράς.
 
– Από τις αρχές του νέου έτους η ΔΕΠΑ θα αρ-
χίσει να παραλαμβάνει ποσότητες 1 δισ. φυ-
σικού αερίου ετησίως από το Αζερμπαϊτζάν 
μέσω του TΑΡ. Πώς θα διαχειριστεί τις επιπλέ-
ον αυτές ποσότητες;
– Οπως ανέφερα και πριν, η ΔΕΠΑ αυξάνει ήδη το με-
ρίδιό της στην αγορά, ενώ όταν ξεκινήσει η τροφοδο-
σία από τον ΤΑΡ, οι τιμές αναμένεται να είναι ιδιαίτερα 
ελκυστικές, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην 
εμπορική της θέση. Ηδη, επεξεργαζόμαστε τα εξειδι-
κευμένα πακέτα που θα είμαστε σε θέση να προσφέ-
ρουμε από την πρόσθετη αυτή πηγή, δίνοντας στους 
πελάτες μας ακόμη περισσότερες επιλογές.  Αξίζει 
επίσης να θυμίσουμε ότι ο ΤΑΡ αποτελεί ένα έργο με 
στρατηγικό γεωπολιτικό ρόλο, κρίσιμο για τη διαφο-

ροποίηση των πηγών ενέργειας και την ασφαλή τρο-
φοδοσία της χώρας μας με φυσικό αέριο. Για τον λόγο 
αυτό, άλλωστε, κατέχει κεντρική θέση στον εθνικό 
ενεργειακό σχεδιασμό. Είναι δε βέβαιο ότι θα ενισχύ-
σει τον ανταγωνισμό και θα οδηγήσει σε περαιτέρω 
αποκλιμάκωση των τιμών, κάτι που θα ωφελήσει τους 
τελικούς καταναλωτές, αλλά και την ελληνική οικονο-
μία στο σύνολό της.
Οι νέες υποδομές θα μετατρέψουν τη χώρα σε 
περιφερειακό ενεργειακό κόμβο 
– Νέες υποδομές φυσικού αερίου βρίσκονται 
σε εξέλιξη (FSRU Αλεξανδρούπολης, ESRU 
«Διώρυγα Gas», υπόγεια αποθήκη Καβάλας). 
Πόσο θα αλλάξουν το τοπίο της αγοράς; 
– Πάρα πολύ. Πρόκειται για στρατηγικές υποδομές 
που πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες εφοδιασμού 
της χώρας μας με φυσικό αέριο και που θα αυξήσουν 
ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό πιέζοντας τις 
τιμές προς τα κάτω, με κύριους ωφελημένους τους 
τελικούς καταναλωτές, δηλαδή τη βιομηχανία, τις επι-
χειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Επιπλέον, οι υποδομές αυτές θωρακίζουν την ενερ-
γειακή ασφάλεια της χώρας μας. Για παράδειγμα, ο 
νέος τερματικός σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη, 
στην υλοποίηση του οποίου πρωταγωνιστεί η ΔΕΠΑ, 
θα μπορεί να υποδεχθεί φυσικό αέριο από κάθε γωνιά 
του πλανήτη και να τροφοδοτεί όχι μόνο την ελληνική 
αγορά με επάρκεια, αλλά και αυτές των Βαλκανίων, 
μέχρι την Κεντρική Ευρώπη. Η Ελλάδα αποκτά έτσι 
μία ακόμα σημαντική υποδομή εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο, το οποίο, μάλιστα, δεν θα διέρχεται από εδά-
φη με γεωπολιτική αστάθεια. Στην ίδια κατεύθυνση, 
η υπόγεια αποθήκη της Καβάλας ενισχύει περαιτέρω 
την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, αφού πλέον 
θα μπορεί να αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες φυσι-
κού αερίου, ικανές να καλύψουν τις εθνικές ανάγκες 
για σημαντικό χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα, θα 
επιτρέψει στη χώρα να προγραμματίσει τις αγορές της 
όταν οι συνθήκες θα είναι οι πιο κατάλληλες, από άπο-
ψη τιμών και ζήτησης.

Συνέχεια στη σελ. 18
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Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) παρότρυνε 
χθες όλους τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
στηρίξουν την πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη και να συμφωνήσουν στην υιοθέ-
τηση ενός κοινού, ψηφιακού ευρωπαϊκού πιστοποιητικού 
εμβολιασμού για την Covid-19, με το οποίο θα μπορούν 
όσοι έχουν εμβολιαστεί να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της 
Ευρώπης χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλονται σε τεστ 
για τον νέο κορωνοϊό.
Σε ανοιχτή επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία εστάλη 
και σε πρόσωπα υπεύθυνα για τη χάραξη πολιτικής στην 
ΕΕ, ο γενικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος της 
ΙΑΤΑ Αλεξάντρ ντε Ζουνιάκ καλεί τις χώρες-μέλη να συ-
ντονίσουν την πολιτική τους ώστε η Ευρώπη να κερδίσει 
με ασφάλεια τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από την 
επανέναρξη των ελεύθερων μετακινήσεων, αρχής γενο-
μένης από εκείνους που έχουν εμβολιαστεί.
«Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού (της Ελλάδας, Κυ-
ριάκου) Μητσοτάκη θα πρέπει να υιοθετηθεί επειγόντως 
από την Κομισιόν και όλες τις χώρες μέλη. Οι εμβολιασμοί 
είναι ένας θεμελιώδης παράγοντας για το ασφαλές άνοιγ-
μα και πάλι των συνόρων και την τόνωση της οικονομικής 
ανάκαμψης. Ένα πανευρωπαϊκό, αμοιβαίως αναγνωρι-
σμένο πιστοποιητικό εμβολιασμού θα ήταν ένα σημαντικό 

βήμα που θα έδινε στις κυβερνήσεις την εμπιστοσύνη να 
ανοίξουν με ασφάλεια τα σύνορά τους και στους επιβάτες 
την εμπιστοσύνη να ταξιδεύουν αεροπορικώς χωρίς το 
φράγμα της καραντίνας», σημειώνει ο ντε Ζουνιάκ στο 
κείμενο αυτό που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΙΑΤΑ.
Η ελληνική πρόταση αφορά ένα εναρμονισμένο πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού που θα μπορούσε να συμβάλει 
«στην αποκατάσταση της κινητικότητας σε παγκόσμια 
κλίμακα, κάτι που είναι θεμέλιο για την αποκατάσταση της 
οικονομικής δραστηριότητας στα επίπεδα που βρισκόταν 
πριν από την κρίση». Η απαίτηση για την εναρμονισμένη, 
ασφαλή επανέναρξη των αεροπορικών πτήσεων επείγει 
περισσότερο από ποτέ, με φόντο την παράταση των λο-
κντάουν και των ταξιδιωτικών περιορισμών σε όλον τον 
κόσμο.
Καθώς ο ιός θα τίθεται τελικά υπό έλεγχο, οι δυνατότητες 
για εξετάσεις θα βελτιώνονται και ο πληθυσμός που θα εμ-
βολιάζεται θα αυξάνεται, ο ντε Ζουνιάκ υπογράμμισε ότι 
είναι αναγκαίο οι κυβερνήσεις να προετοιμαστούν για την 
αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας, με ένα καλά 
συντονισμένο σχέδιο. Στον σχεδιασμό αυτό θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ο πιο αποτελεσματικός συνδυασμός 
του εμβολιασμού και των δυνατοτήτων για τεστ.
«Βρισκόμαστε σε πολύ σκοτεινές ημέρες αυτής της παν-
δημίας. Αλλά τα σκληρά μέτρα που λαμβάνονται, σε 

συνδυασμό με την επιτάχυνση των προγραμμάτων εμ-
βολιασμού, πρέπει να μας δώσουν την ελπίδα ότι μπο-
ρούμε με ασφάλεια να αποκαταστήσουμε την ελευθερία 
της μετακίνησης. Κάτι τέτοιο θα σώσει θέσεις εργασίας, θα 
μετριάσει την ψυχική οδύνη, θα επανενώσει οικογένειες 
και θα αναζωογονήσει την οικονομία. Για να το κάνουμε 
με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, το κλειδί είναι ο 
σχεδιασμός. Η πρόταση του πρωθυπουργού Μητσοτάκη 
για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα είναι βασικός παρά-
γοντας που θα το επιτρέψει αυτό. Η πρόοδος για την εξά-
λειψη ή τη μείωση της καραντίνας μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω των πρωτοκόλλων για τις εξετάσεις. Αλλά αυτό που 
χρειαζόμαστε τώρα είναι οι κυβερνήσεις να αρχίσουν να 
συνεργάζονται πολύ πιο αποτελεσματικά. Οι μονομερείς 
κυβερνητικές ενέργειες κατάφεραν να αποσυνθέσουν 
πολύ γρήγορα την παγκόσμια συνδεσιμότητα. Για την 
αποκατάστασή της θα χρειαστεί συντονισμός», σημείωσε 
ο γενικός διευθυντής της ΙΑΤΑ, η οποία εκπροσωπεί περί-
που 290 αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν το 82% των 
πτήσεων παγκοσμίως.
Οι ηγέτες των χωρών μελών της ΕΕ θα συνεδριάσουν την 
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου και η πρόταση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, με την ελ-
πίδα ότι θα αναθέσουν στην Κομισιόν να αναλάβει δράση 
για να προωθήσει ένα κοινό πιστοποιητικό.

Συνέχεια από τη σελ 17

– Η ΔΕΠΑ μέσω των διεθνών έργων που συμμε-
τέχει (ΙGB, EastMed, Poseidon) διαδραματίζει και 
ένα γεωπολιτικό ρόλο. Πόσο κοντά είναι η χώρα 
στο να μετεξελιχθεί σε Hub αερίου (κόμβος) στην 
ευρύτερη περιοχή;
– Χωρίς αμφιβολία, τα έργα αυτά θα μετατρέψουν την Ελ-
λάδα σε κρίσιμο περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Ο αγωγός 
EastMed, μέσω της διασύνδεσής του με τον Poseidon, θα 
μεταφέρει το φυσικό αέριο από τα πλούσια κοιτάσματα 

της Ανατολικής Μεσογείου στην Ιταλία και από εκεί στις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, εξασφαλίζοντας μία ακόμη 
σημαντική πηγή εφοδιασμού για την Ευρώπη που θέλει να 
μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο.
Ο αγωγός IGB συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και θα 
μπορεί να μεταφέρει αέριο τόσο από τον EastMed όσο και 
από τον σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης, προσφέροντας 
πρόσβαση στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Β. 
Μακεδονίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας, αλλά και βορειό-
τερα, μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία.
Δημιουργείται έτσι ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποδοχής, 

αποθήκευσης και διανομής φυσικού αερίου, ικανό να τρο-
φοδοτεί με επάρκεια και ασφάλεια όχι μόνο την ελληνική 
αγορά αλλά και εκείνες των Βαλκανίων, της Ανατολικής και 
ώς ένα βαθμό, και της Δυτικής Ευρώπης. Παράλληλα, με τα 
εν λόγω έργα η ΔΕΠΑ –και μέσω αυτής, η Ελλάδα– βάζει 
τη δική της σφραγίδα στον ενεργειακό σχεδιασμό της Ευ-
ρώπης και συμβάλλει θετικά στην υπό διαμόρφωση Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας, ενώ προωθεί την ειρήνη και 
τη συνεργασία σε μια ιδιαίτερα ταραχώδη περιοχή μέσω 
της ενεργειακής διπλωματίας και ενισχύει τους εμπορικούς 
δεσμούς των χωρών με όχημα την ενέργεια.

Η ΙΑΤΑ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΑ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
Για ένα κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού

ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Ο επικεφαλής της, Κων. Ξιφαράς μιλάει, στην Καθημερινή για το νέο επενδυτικό πλάνο 
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«Πάγωσαν» οι μεταβιβάσεις ακινήτων το 2020, λόγω 
της πανδημίας, γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου 
στην Καθημερινή. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές, 
όπως φαίνεται από τα στοιχεία του μητρώου μετα-
βίβασης ακινήτων, ανέβαλαν τις επενδύσεις τους 
φοβούμενοι την επόμενη μέρα. Διατήρησαν λοιπόν 
τη ρευστότητά τους μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο 
με την πανδημία και είναι εξαιρετικά πιθανό από το 
δεύτερο τρίμηνο του 2021 η κτηματαγορά να κατα-
γράψει μεγαλύτερη αύξηση και από αυτή που σημει-
ώθηκε το 2019, εφόσον υποχωρήσει η υγειονομική 
κρίση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μεταβιβάσεις στην Αττική 
κατέγραψαν πτώση το 2020 της τάξης του 35,2% σε 
σύγκριση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις του Δημο-
σίου «έπεσαν» κατά 20%. Συγκεκριμένα, στον Δήμο 
Αθηναίων, όπου παραδοσιακά γίνονται οι περισσότε-
ρες πράξεις, το 2019 πραγματοποιήθηκαν 5.303 αγο-
ραπωλησίες, ενώ το 2020 διαμορφώθηκαν σε 3.171 
με την πτώση να ξεπερνάει το 40%. Στην Καισαριανή 
καταγράφεται μείωση μεταβιβάσεων 55,97%, στην 
Πεντέλη 51%, στο Μαρούσι 48,32%, στη Νέα Σμύρνη 
47,06% και στην Κηφισιά 46%. Αντίθετα, σε δύο πε-
ριοχές του λεκανοπεδίου αυξήθηκαν οι μεταβιβάσεις 
το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Συγκεκριμένα, στον 
Δήμο Παπάγου-Χολαργού οι μεταβιβάσεις αυξήθη-
καν κατά 17,6% και στη Δάφνη κατά 2,53%. 
Όπως αναφέρουν οι ειδικοί του χώρου, παρατηρεί-
ται σημαντική μείωση επενδύσεων σε ακίνητα από το 
εξωτερικό, εξαιτίας της πανδημίας, ενώ ταυτόχρονα 
τηρείται στάση αναμονής και στην εγχώρια αγορά. 
Ωστόσο, όπως σημειώνουν, τα μεγάλα ποσά –οι 
μεγάλες επενδύσεις– έρχονται τα τελευταία χρόνια 
από το εξωτερικό, που έλειψαν το προηγούμενο έτος. 
Σε αυτό συνέβαλε και η μείωση της βραχυχρόνιας 
μίσθωσης, τάση η οποία ξεκίνησε να καταγράφεται 
πριν από την υγειονομική κρίση.
Ενα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο προ-
κύπτει από τις εκθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων, αφορά τις πωλήσεις οικοπέδων. 
Συνολικά κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2019. 
Ωστόσο, από τον Αύγουστο μέχρι και τον Οκτώβριο, 
όπου υπάρχουν στοιχεία, διαπιστώνεται αύξηση των 
πωλήσεων με αποτέλεσμα να αυξηθούν και τα έσοδα 
του Δημοσίου το συγκεκριμένο διάστημα. Τα έσοδα 
του Δημοσίου από την πώληση οικοπέδων (φόρος 
μεταβίβασης) έφθασαν το 2020 στα 43,84 εκατ. 

ευρώ έναντι 47,4 εκατ. ευρώ το 2019. Τα έσοδα από 
πωλήσεις οικοδομών ανήλθαν το 2020 (έως και τον 
Οκτώβριο) στα 155,57 εκατ. ευρώ, έναντι 200,93 
εκατ. ευρώ το 2019.   
Παρά τη μείωση των μεταβιβάσεων, η αγορά ακινή-
των κρατάει τις τιμές ψηλά, κάτι που δείχνει ότι όλοι 
περιμένουν ένα νέο ξέσπασμα. Και αυτό θα συμβεί 
καθώς μια σειρά από νομοθετικά μέτρα κρατάει τους 
φόρους χαμηλά στις αγοραπωλησίες ακινήτων, είτε 
παλιών είτε καινούργιων. Σε πολλές περιοχές της 
Αττικής διαπιστώνεται αύξηση των νέων οικοδομών, 
κάτι που ενισχύει τη δυναμική που έχει η ελληνική 
αγορά ακινήτων.
Πάντως, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, λίγο πριν 
από την αναπροσαρμογή των αξιών των ακινήτων, 
αναμένεται η ζήτηση να αυξηθεί, με αποτέλεσμα 
να αυξηθούν και οι μεταβιβάσεις. Τα προηγούμενα 
χρόνια, πριν από κάθε αναπροσαρμογή αντικειμε-
νικών αξιών, οι μεταβιβάσεις αυξάνονταν. Η τάση 
αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το τρέχον έτος, 
καθώς πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου Οικονομικών είναι να αναπροσαρμόσει εκ νέου 
τις αντικειμενικές αξίες, ενώ όλες οι ενδείξεις κατα-
λήγουν στο συμπέρασμα ότι η ζήτηση θα συνεχιστεί 
τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας και στις τουρι-
στικές περιοχές της χώρας. 
Νέες αντικειμενικές αξίες
Στα χέρια της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οι-
κονομικών βρίσκονται οι εισηγήσεις των εκτιμητών 
ακινήτων, με βάση τις οποίες θα αναπροσαρμοσθούν 
οι υφιστάμενες τιμές ζώνης, ενώ θα ενταχθούν για 
πρώτη φορά στο σύστημα αντικειμενικού προσδιο-
ρισμού περίπου 3.000 περιοχές.
Οι νέες αξίες θα τεθούν σε ισχύ με βάση τα σημερινά 
δεδομένα το δεύτερο εξάμηνο του 2021, εφόσον οι 
εξελίξεις της υγειονομικής κρίσης το επιτρέψουν. Τις 
εισηγήσεις των εκτιμητών επεξεργάζονται αρμόδιες 
επιτροπές του υπουργείου Οικονομικών και στην 
περίπτωση που διαπιστώσουν ότι σε κάποια περιοχή 
δύο εκτιμητές έχουν δώσει τιμές με μεγάλη απόκλιση, 
θα κληθεί τρίτος εκτιμητής έτσι ώστε να γεφυρωθεί 
το χάσμα. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα αποφασίσει 
εάν οι νέες τιμές ζώνης θα εξισωθούν με τις εμπορικές 
ή εάν θα είναι ελαφρώς μικρότερες από τις σημερινές 
τιμές πώλησης των ακινήτων. Πάντως, η δέσμευση 

που έχει αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών απέ-
ναντι στους θεσμούς είναι η εξίσωση των τιμών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισηγήσεις, για πα-
ράδειγμα στην Αγία Παρασκευή, είναι να αυξηθούν 
οι σημερινές τιμές κατά 10%-15%, ενώ αντίστοιχες 
εισηγήσεις έχουν κατατεθεί για παράδειγμα και για το 
Καρπενήσι.  Από τις εισηγήσεις που έχουν δοθεί στην 
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, προκύπτουν 
επίσης αυξήσεις σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας 
που ευνοήθηκαν από την εκτόξευση των βραχυχρό-
νιων μισθώσεων τα προηγούμενα χρόνια, όπως και 
στις πλέον φθηνές περιοχές του λεκανοπεδίου, όπου 
οι αντικειμενικές παρέμεναν σε χαμηλό επίπεδο για 
λόγους κοινωνικούς. 
Εκτός από τις ανωτέρω περιοχές, αναπροσαρμογές 
προς τα πάνω αναμένονται και σε 4.132 περιοχές 
της χώρας όπου η προηγούμενη κυβέρνηση στην 
τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξι-
ών αποφάσισε να κρατήσει τις τιμές στα ίδια επίπεδα 
προκειμένου να μην υπάρξουν επιβαρύνσεις στον 
ΕΝΦΙΑ. 
Μείωση ΕΝΦΙΑ
Από την αναπροσαρμογή των νέων αντικειμενικών 
αξιών το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει αυξη-
μένα έσοδα της τάξεως των 400-500 εκατ. ευρώ, 
ποσό το οποίο θα επιστρέψει στους φορολογουμέ-
νους μέσω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ. Σημειώνεται 
ότι το 2019 η κυβέρνηση προχώρησε στην πρώτη 
μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% μεσοσταθμικά και είχε 
ανακοινώσει νέα μείωση κατά 8% μεσοσταθμικά για 
το 2020. 
Ωστόσο, η πανδημία σταμάτησε το σχέδιό της που 
προέβλεπε μείωση φόρων, κάτι που ενδεχομένως να 
συνεχισθεί φέτος. Η νέα παράμετρος που μπαίνει στο 
τραπέζι αναφορικά με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι εάν 
θα γίνει στον κύριο φόρο ή στον συμπληρωματικό 
ΕΝΦΙΑ που πληρώνουν περίπου 500.000 ιδιοκτήτες 
ακινήτων. Αυτή, άλλωστε, είναι και η εισήγηση της 
επιτροπής Πισσαρίδη που έχει κατατεθεί στην ελληνι-
κή κυβέρνηση. Ουσιαστικά, η πρόταση της επιτροπής 
των οικονομολόγων προβλέπει την κατάργηση του 
συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, δηλαδή του φόρου που 
επιβάλλεται στα εντός σχεδίου κτίσματα και οικόπεδα 
αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ.

«βΟΥΤΙΑ» ΣΤΙΣ ΜΕΤΑβΙβΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ 2020
-Υποχώρησαν κατά 35,2% στην Αττική σε σύγκριση με το 2019 
- Σε στάση αναμονής όσοι θέλουν να αγοράσουν, λόγω της πανδημίας 



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

20

Από τον Μάρτιο του 2020 και μετά, έχουν επιβληθεί 
μέτρα υποχρεωτικής μείωσης ενοικίου, κατά 40%, 
σχεδόν στο σύνολο των εμπορικών ακινήτων (κατα-
στήματα, εστίαση και μπαρ), των ξενοδοχείων και σε 
σημαντικό ποσοστό κατοικιών, με ορισμένες εξαιρέ-
σεις, γράφει ο Νίκος Ρουσάνογλου στην Καθημερινή.
Το δικαίωμα να εγκαλούν τις κυβερνήσεις της τελευ-
ταίας δεκαετίας έχουν «κερδίσει» οι ιδιοκτήτες ακινή-
των. Η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί 
σε βασικό τροφοδότη του κρατικού προϋπολογισμού, 
μετά τη θεσμοθέτηση του φόρου κατοχής, ύψους της 
τάξεως των 3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Πέραν όμως 
αυτού του φόρου, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν κι 
άλλοι φόροι που συνδέονται με το ακίνητο, όπως για 
παράδειγμα ο φόρος των εισοδημάτων από ενοίκια, 
ενώ ταυτόχρονα γιγαντώθηκε η γραφειοκρατία που 
υποχρεωτικά συνοδεύει πλέον κάθε αγοραπωλησία ή 
νέα μίσθωση ακινήτου.
Η αδικία
Κατά το ίδιο διάστημα και τουλάχιστον μέχρι το 2017, 
οι αξίες των κατοικιών υποχωρούσαν, με αποτέλεσμα 
ακόμα και σήμερα, που οι τιμές έχουν ανακάμψει, να 
παραμένουν χαμηλότερες κατά 28% σε σχέση με το 
2009, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας 
ερευνών Global Property Guide. Η εξέλιξη αυτή καθι-
στά την «αδικία» απέναντι στους ιδιοκτήτες ακόμα με-
γαλύτερη, καθώς σε μια περίοδο που η περιουσία τους 
απαξιωνόταν, οι ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις επ’ 
αυτής εκτοξεύονταν με σχεδόν γεωμετρική πρόοδο, 

από τα 500 εκατ. ευρώ που ήταν το 2010 σε πάνω από 
3 δισ. ευρώ σήμερα, χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται 
άλλα έσοδα από τις μεταβιβάσεις, τα εισοδήματα από 
ενοίκια, το τέλος ακίνητης περιουσίας, που αθροιστικά 
υπολογίζεται ότι συνεισφέρουν πάνω από 1 δισ. ευρώ 
στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό.
Όπως αναφέρει πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις, η 
οποία εξετάζει το πώς θα μπορούσαν τα έσοδα του ΕΝ-
ΦΙΑ να χρηματοδοτήσουν τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, «υπάρχουν αρκετοί φόροι που, με τη 
μια ή την άλλη μορφή, επιβαρύνουν τα ακίνητα στην 
Ελλάδα. Υπάρχουν φόροι στην ιδιοκτησία των ακι-
νήτων, στη μεταβίβαση, στην ετήσια απόδοση, στην 
υπεραξία κ.λπ. Κάποιοι από τους φόρους αυτούς επι-
βάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση και άλλοι από 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάποιοι επιβαρύνουν τους 
χρήστες των ακινήτων και άλλοι τους ιδιοκτήτες τους, 
ενώ κάποιοι φέρουν την ονομασία του τέλους, ενώ 
πρόκειται στην ουσία για φόρους». 
Ο ΕΝΦΙΑ
Ο κυριότερος όμως φόρος είναι ο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος είχε 
ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ιδιαίτερα απότομα και κατά 
πολύ μεγάλο ποσοστό η φορολογική επιβάρυνση των 
ακινήτων ως ποσοστό του ΑΕΠ, ώστε από 0,8% (Μ.Ο. 
Ε.Ε.: 1,2%) το 2008 να φτάσει το 2,8% (Μ.Ο. Ε.Ε.: 
1,6%) και να γίνει το υψηλότερο, μαζί με εκείνο της 
Γαλλίας, στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αντίστοιχα, όπως 
σημειώνει και η μελέτη, «το 2008 τα έσοδα από τον 
φόρο ακινήτων αποτελούσαν στην Ελλάδα το 2,6% 
των συνολικών φορολογικών εσόδων και το 2016 το 
ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 7,1%, με μέσο όρο στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση το 4,1%. Και το αξιοσημείωτο είναι 
ότι η αύξηση αυτή στη φορολόγηση της ιδιοκτησίας 
ακινήτων επιτεύχθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διά-
στημα και σε μια εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συ-
γκυρία, με συνέπεια ο ΕΝΦΙΑ να είναι για τους φορολο-
γουμένους όχι μόνο δυσβάσταχτος, αλλά και ιδιαίτερα 
απεχθής». 
Πλήττονται οι πιο αδύναμοι
Αλλά και ως ποσοστό του εισοδήματος των φορολο-
γουμένων, ο ΕΝΦΙΑ επιβαρύνει περισσότερο τους φο-
ρολογουμένους με χαμηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, 
με βάση την έρευνα της διαΝΕΟσις, ο ΕΝΦΙΑ απορρο-

φά κατά μέσον όρο το 15,5% του ετήσιου εισοδήμα-
τος των ιδιοκτητών ακινήτων με ετήσιο φορολογητέο 
εισόδημα έως 5.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό μειώ-
νεται στο 3,1% στους ιδιοκτήτες ακινήτων με ετήσιο 
εισόδημα από 5.000 έως 10.000 ευρώ και φτάνει στο 
0,4% στους φορολογουμένους που έχουν ετήσιο φο-
ρολογητέο εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ. Ετσι, 
η επιβάρυνση από τον ΕΝΦΙΑ των φορολογουμένων 
με φορολογητέο εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ είναι 
υπερπενταπλάσια της φορολογικής επιβάρυνσης εκεί-
νων με εισόδημα από 5.000 έως 10.000 ευρώ, σχεδόν 
οκταπλάσια αυτής των φορολογουμένων με ετήσιο 
φορολογητέο εισόδημα 10.000-60.000 ευρώ και 39 
φορές μεγαλύτερη αυτών που έχουν εισόδημα πάνω 
από 100.000 ευρώ.
Οι επιβαρύνσεις και το… βουνό των εγγρά-
φων μεγαλώνουν
Εκτός από την εκτόξευση των φορολογικών επιβαρύν-
σεων της ακίνητης περιουσίας την τελευταία δεκαετία, 
υπήρξε και τεράστια αύξηση της γραφειοκρατίας, που 
συνοδεύει πλέον την εμπορική εκμετάλλευσή της, είτε 
μέσω της ενοικίασης είτε μέσω της πώλησης. Στην πε-
ρίπτωση των ενοικίων υπήρξε και σταδιακή αύξηση 
του φόρου. Το 2013 καθιερώθηκε η αυτοτελής φορο-
λόγηση του εισοδήματος από ενοίκια, με συντελεστή 
10% για ετήσια έσοδα έως 12.000 ευρώ και 33% για 
το υπερβάλλον ποσό. Ωστόσο, μέχρι το 2016 ο αρχι-
κός συντελεστής (για τα εισοδήματα έως 12.000 ευρώ) 
είχε αυξηθεί στο 15%, το υπερβάλλον ποσό μέχρι και 
τα 40.000 ευρώ, φορολογήθηκε με συντελεστή 35% 
(από 33%) και θεσπίστηκε ακόμη ένας συντελεστής 
45% για τα ποσά άνω των 40.000 ευρώ. 
Παράλληλα, ο κάθε ιδιοκτήτης-εκμισθωτής, ή αντί-
στοιχα πωλητής, οφείλει να συγκεντρώσει έναν σημα-
ντικό αριθμό εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώ-
σεων, προτού μπορέσει να μισθώσει ή να πουλήσει το 
ακίνητό του. Υπολογίζεται ότι, κατά μέσον όρο, απαι-
τείται ένας μήνας για να πραγματοποιηθεί μια πράξη 
στην αγορά ακινήτων, γεγονός που συνιστά τη χειρό-
τερη επίδοση μεταξύ των υπολοίπων χωρών-μελών 
της Ε.Ε. Το δε κόστος υπολογίζεται σε περίπου 1.000 
ευρώ για κάθε ακίνητο. 

Ο «ΓΟΛΓΟΘΑΣ» ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η υπερφορολόγηση συνεχίζεται ενώ γιγαντώνεται η γραφειοκρατία





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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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΥΡΕΜΕΝΑ» 
ΕΝΟΙΚΙΑ

 

 

in.gr -  ΤΑ ΝΕΑ

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-4                                                     20/01/2021

Το «μαύρο κουτί» των ακινήτων μπαίνει από τον ερχό-
μενο μήνα στη ζωή μας. Πρόκειται για την Ηλεκτρονι-
κή Ταυτότητα Κτιρίων, δηλαδή την ενιαία βάση δεδο-
μένων όπου θα ενσωματώνονται όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο 
στην πραγματική του κατάσταση, όπως είναι σήμερα 
– και όχι στη θεωρητική με βάση την οικοδομική άδεια 
που κάποτε κατασκευάστηκε.
Με τον τρόπο αυτόν μπαίνει ένα τέλος στην αγωνία 
ιδιοκτήτων και μηχανικών, κάθε φορά που γίνεται 
μια φυσική καταστροφή, να τρέχουν από την αρχή 
να βρουν φακέλους και χαρτιά σε δεκάδες διάσπαρτες 
υπηρεσίες για τυχόν αποζημιώσεις και επισκευές.
Σημειώνεται πως το νέο πληροφοριακό σύστημα της 
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων «τρέχει» πιλοτικά 
από την 1η Ιανουαρίου. Το σύστημα προοδευτικά θα 
συνδεθεί με όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα για τα ακί-
νητα: οικοδομικές άδειες, Κτηματολόγιο κ.ά.
«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν έναν πλήρη οδηγό για ιδι-
οκτήτες και μηχανικούς για τη σωστή εφαρμογή του 
νέου πολεοδομικού εργαλείου με όσα προβλέπονται με 
τις νέες υπουργικές αποφάσεις για την ενεργοποίηση 
του νέου συστήματος, που θα υπογραφούν μέσα στις 
επόμενες μέρες από τον αρμόδιο υφυπουργό Περιβάλ-
λοντος Νίκο Ταγαρά.
Δύο έγγραφα
Με το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται δύο νέα έγ-
γραφα (ηλεκτρονικά και έντυπα) μπαίνουν στη ζωή 
μας στο πεδίο των ακινήτων: είναι το Απόσπασμα 
Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας και το 
Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διη-
ρημένης Ιδιοκτησίας.
Ειδικότερα: Το Απόσπασμα περιλαμβάνει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες, με σχέδια και τεχνικά δικαι-
ολογητικά για κάθε ξεχωριστό κτίριο (μονοκατοικία, 
κτίριο γραφείων κ.ά.) ή κάθε ξεχωριστή διαδικασία 
(οριζόντια ή κάθετη, για παράδειγμα, διαμέρισμα ή 
κατάστημα σε πολυκατοικία).
Το Πιστοποιητικό περιλαμβάνει τη σύνοψη όλων 
των στοιχείων του υπάρχουν στο απόσπασμα και 
βεβαιώνει πως τα σχέδια υπάρχουν καταχωρισμένα. 
Ταυτόχρονα περιλαμβάνει τις αναγκαίες βεβαιώσεις 
μηχανικών ότι στο κτίριο δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες 

Ισχυρό σοκ εξακολουθούν να υφίστανται χιλιάδες ιδι-
οκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, οι οποίοι ενώ ανα-
γκάστηκαν να δεχθούν «κούρεμα» 40% στα μηνιαία 
ενοίκια που λαμβάνουν από τους πληττόμενους λόγω 
κορονοϊού επιχειρηματίες ή μισθωτούς ενοικιαστές 
τους, δεν είδαν να πιστώνονται από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα ποσά των αποζημιώσεων 
που δικαιούνται είτε με τη μορφή εκπτώσεων φόρου 
-αν πρόκειται για μειώσεις μισθωμάτων των μηνών 
της περιόδου Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020- είτε με τη 
μορφή άμεσων καταβλητέων ποσών -αν πρόκειται για 
μειώσεις μισθωμάτων του διμήνου Νοεμβρίου- Δε-
κεμβρίου 2020. 
Προχθές, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, που πραγματοποι-
ήθηκε η καταβολή των πρώτων άμεσων αποζημιώ-
σεων σε 137.049 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων 
οι οποίοι αναγκάστηκαν να εισπράξουν τα ποσά των 
ενοικίων του μηνός Νοεμβρίου 2020 μειωμένα κατά 
40%, σημειώθηκαν επίσης «παρενέργειες». Συγκεκρι-
μένα, ορισμένοι ιδιοκτήτες διαπίστωσαν ότι τα ποσά 
των αποζημιώσεων που έλαβαν δεν αντιστοιχούσαν 
στο 50% του απωλεσθέντος 40% του μισθώματος, 
δηλαδή στο 20% του συνολικού μισθώματος, όπως 
προβλέπει η νομοθεσία, αλλά ήταν σημαντικά χαμη-
λότερα, περιορισμένα ακόμη και στο ήμισυ των ποσών 
που έπρεπε να είχαν λάβει. 

ή αυτές έχουν τακτοποιηθεί (ή ότι σε ένα οικόπεδο δεν 
υπάρχει κτίσμα) που είναι προϋπόθεση για τη σύνταξη 
συμβολαίου από συμβολαιογράφο στη μεταβίβαση 
ακινήτου.
Τα προαναφερόμενα έγγραφα, όπως εξηγούν από το 
Περιβάλλοντος, ενσωματώνουν και αντικαθιστούν 
δεκάδες διαδικασίες και έγγραφα που χρησιμοποιούν 
μηχανικοί και συμβολαιογράφοι στις μεταβιβάσεις 
ακινήτων.
Διαδικασία και βήματα
Την όλη διαδικασία αναλαμβάνει αποκλειστικά ο 
μηχανικός. Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την 
καταχώριση ενός ακινήτου – που αποτελεί βάση για 
όλα τα επόμενα – είναι ο εντοπισμός του οικοπέδου 
στον χάρτη και η καταχώριση των βασικών του στοι-
χείων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ολόκληρο κτίριο 
ή ένα μόνο διαμέρισμα και ιδιοκτησία. Ακολουθεί η 
περιγραφή κάθε ξεχωριστής διαδικασίας και στο τέλος 
μπαίνουν στο πληροφοριακό σύστημα τα σχέδια και τα 
δικαιολογητικά. 
 Σε κάθε οικόπεδο αντιστοιχεί μία καταχώρηση. Σε πε-
ρίπτωση όμως σύστασης κάθετου ιδιοκτησίας μπορεί 
να γίνει ξεχωριστή καταχώριση για κάθε τμήμα του 
οικοπέδου που αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία. Εφόσον 
έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου, γίνε-
ται υποχρεωτικά ξεχωριστή καταχώριση οικοπέδου/
γηπέδου για κάθε κάθετη ιδιοκτησία.
Στην περίπτωση που το οικόπεδο δεν έχει καταχωρι-
στεί, ο μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα 
νέα εγγραφή, εντοπίζει γεωχωρικά το οικόπεδο και 
συμπληρώνει, μεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία: περι-
γραφή του οικοπέδου, ΚΑΕΚ, εάν βρίσκεται εκτός ή 
εντός σχεδίου πόλης, αριθμό των αυτοτελών ιδιοκτη-
σιών, εάν βρίσκεται σε περιοχή όπου επικρατεί ειδικό 
πολεοδομικό καθεστώς κ.ά.
Μετά το οικόπεδο, η διαδικασία περνά στην καταχώ-
ριση ιδιοκτησιών, με περιγραφή και τεκμηρίωση των 
οικοπέδων ή γηπέδων ή κτιρίων ή τμημάτων αυτών 
που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες.
Διευκρινίζεται πως στην περίπτωση που το σύνολο 
του οικοπέδου ή γηπέδου, το οποίο αφορά προγενέ-
στερη καταχώριση Οικοπέδου / Γηπέδου, αποτελεί 
ενιαία αδιαίρετη ιδιοκτησία, καταχωρείται μια ιδιο-
κτησία, ανεξαρτήτως ύπαρξης και αριθμού κτισμάτων 
σε αυτό.
Εφόσον στο οικόπεδο ή γήπεδο υφίσταται σύσταση 
οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, η καταχώριση γί-
νεται ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία. Ξεχωριστή 
καταχώριση γίνεται για το σύνολο των κοινόχρηστων 
χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου. Συνέχεια στη Σελ. 25

Μεταρρύθμιση
«Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι μια μεγάλη 
ηλεκτρονική μεταρρύθμιση που άργησε πολύ» λέει 
μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός. «Εδώ και 
40 χρόνια ο τεχνικός κόσμος ζητούσε να υπάρξει το 
«μαύρο κουτί» ή η «ταυτότητα» των κτιρίων σχεδόν 
κάθε φορά που γίνεται μια φυσική καταστροφή ώστε 
να μην τρέχουν όλοι από την αρχή να βρουν φακέ-
λους και χαρτιά για τυχόν αποζημιώσεις και ανάγκες 
επισκευών και η πολιτεία να γνωρίζει επιτέλους πώς 
πραγματικά είναι τα κτίρια της χώρας».
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ΜΕ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 32                                                            20/01/2021

Οι νέοι συνταξιούχοι πληρώνουν τον νόμο Κατρού-
γκαλου, καθώς λαμβάνουν χαμηλότερες αποδοχές. 
Από τα στοιχεία του «Ηλιος» προκύπτει πως οι νέες κύ-
ριες συντάξεις με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης 
που αποδόθηκαν τον Ιανουάριο είναι κατά 5,7% χα-
μηλότερες σε σύγκριση με τη μέση κύρια σύνταξη των 
παλαιών ασφαλισμένων, συνεπεία του νόμου Κατρού-
γκαλου. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η μείωση των νέων 
επικουρικών συντάξεων, καθώς τα στοιχεία δείχνουν 
πως υποχωρούν κατά 9,2% σε σύγκριση με τις παλιές 
επικουρικές.

«Τυπικοί» λόγοι 
Επαρκής εξήγηση για το φαινόμενο αυτό δεν κατέστη 
δυνατό να δοθεί αρμοδίως μέχρι χθες, όμως η πιο πι-
θανή αιτία για την οποία συνέβη αυτό φαίνεται να είναι 
το γεγονός ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είχαν 
συμφωνηθεί και δηλωθεί, στις δηλώσεις μισθώσεων, 
ημερομηνίες είσπραξης των κανονικών μισθωμάτων 
από τους ενοικιαστές στο μέσο κάθε μήνα. Π.χ. αντί για 
την 1η εκάστου μηνός είχε δηλωθεί η 15η ως ημέρα 
είσπραξης του ενοικίου, οπότε το σύστημα TAXISnet, 
κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων Covid, φαίνεται 
ότι έλαβε υπόψη ως βάση υπολογισμού της εισοδημα-
τικής απώλειας και της καταβλητέας αποζημίωσης όχι 
το μηνιαίο ποσό του ενοικίου αλλά το ήμισυ του ποσού 
αυτού, με αποτέλεσμα και η αποζημίωση να προκύψει 
αντιστοίχως μισή! Οι περιπτώσεις αυτές έρχονται να 
προστεθούν στις άλλες που είχε αποκαλύψει η «Ν» και 
οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να καθυστερεί η κατα-
βολή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες των ακινή-
των.   Ειδικότερα, περισσότεροι από 50.000 ιδιοκτήτες 
εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να δε-
χθούν μείωση των εισπρακτέων ενοικίων κατά 40% 
την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 έχουν χάσει 
τις εκπτώσεις φόρου που δικαιούνται, για ασήμαντες 
αιτίες τυπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, από τις δια-
σταυρώσεις που διενήργησε η ΑΑΔΕ προέκυψαν:
-  Πολλές περιπτώσεις στις οποίες τα ποσά του κανονι-
κού ενοικίου, τα οποία αναγράφονταν στις δηλώσεις 
πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και τα ποσά 
των ενοικίων που αναγράφονταν στις δηλώσεις Covid 
διέφεραν ελάχιστα κατά μικροποσά, που ήταν όμως 
αρκετά για να προκαλέσουν ασυμφωνία κατά τη δι-
ασταύρωση των στοιχείων και να οδηγήσουν εντέλει 
στη μη εκκαθάριση των δηλώσεων Covid. Στις περι-
πτώσεις αυτές οι ιδιοκτήτες έχουν λάβει ειδοποιήσεις 
από την ΑΑΔΕ κι έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι και 
τις 31 Ιανουαρίου 2021 να υποβάλουν διορθωτικές 
δηλώσεις Covid για να κατοχυρώσουν τις εκπτώσεις 
φόρου που δικαιούνται, έστω και εκ των υστέρων. 
-  Χιλιάδες ήταν επίσης οι περιπτώσεις στις οποίες οι 
ιδιοκτήτες είχαν δηλώσει τα μειωμένα ενοίκια στις δη-
λώσεις Covid προβαίνοντας σε αναγκαστικές στρογγυ-
λοποιήσεις δεκαδικών ψηφίων, οι οποίες όμως είχαν 
ως συνέπεια τα ποσά που προέκυπταν μετά τις στρογ-
γυλοποιήσεις να εμφανίζονται μειωμένα, σε σύγκριση 
με τα κανονικά ενοίκια, όχι ακριβώς κατά 40%, όπως 
έπρεπε, αλλά κατά ποσοστά 39,99% ή 39,98% κ.λπ. 
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε αυτόματα στην απόρριψη 
των δηλώσεων Covid. Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές 
οι ιδιοκτήτες που έχασαν τις αποζημιώσεις των εκ-
πτώσεων φόρου δεν μπορούν πλέον να κάνουν κάτι 

για να τις κατοχυρώσουν, έστω και εκ των υστέρων. 
Κι αυτό διότι δεν συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτούς που 
έχουν λάβει ειδοποιήσεις από την ΑΑΔΕ για διόρθωση 
των υποβληθεισών δηλώσεων Covid και ως εκ τούτου 
δεν τους επιτρέπεται πλέον να υποβάλουν τροποποι-
ητικές-διορθωτικές δηλώσεις Covid για τους μήνες 
Μάρτιο έως και Οκτώβριο 2020, επειδή οι σχετικές 
προθεσμίες έχουν λήξει προ πολλού.
 Διασταυρώσεις
 Ακόμη από τις διασταυρώσεις που διενήργησε η ΑΑΔΕ 
στις δηλώσεις των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών 
είχαν προκύψει οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Οι ενοικια-
στές είχαν δηλώσει ότι ενοικίαζαν τα ακίνητα για επαγ-
γελματική χρήση, αλλά οι ίδιοι δεν ήταν επιχειρηματίες 
ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Υποβλήθηκαν δηλώσεις 
για ακίνητα για τα οποία είχε δηλωθεί, νωρίτερα, λύση 
της μίσθωσης. Ενοικιαστές, ενώ ήταν νομικά πρόσω-
πα, ενοικίαζαν τα ακίνητα ως κατοικίες. Οι ενοικιαστές 
δεν ήταν επιχειρηματίες ή μισθωτοί και πληττόμενοι 
οικονομικά από την πανδημία. Ιανουάριος-Φεβρουά-
ριος Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοι-
νώσει ήδη το υπουργείο Οικονομικών, εκατοντάδες 
χιλιάδες επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου, 
της εστίασης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του 
τουρισμού και των μεταφορών, που έχουν μισθωμένα 
τα ακίνητα των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων 
και υποχρεώθηκαν να παραμείνουν κλειστές έως και 
τις 15 Ιανουαρίου με κρατική εντολή, απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τους μή-
νες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Η 
απαλλαγή αυτή ισχύει και για τα γυμναστήρια, τα κομ-
μωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα βιβλιοπωλεία, 
τα οποία επίσης υποχρεώθηκαν να μη λειτουργήσουν. 
Σύμφωνα με την απόφαση του οικονομικού επιτελείου 
της κυβέρνησης, οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακί-
νητά τους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα λάβουν 
από τον κρατικό προϋπολογισμό αποζημίωση ίση με 
το 80% του συμφωνημένου μισθώματος για τους μή-
νες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, έτσι ώστε να μην 
έχουν περαιτέρω απώλειες από αυτές που έχουν σήμε-
ρα. Επιπλέον, στα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν 
ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές θα καταβληθεί απο-
ζημίωση από το κράτος ίση με το 60% του μηνιαίου 
μισθώματος τόσο για τον μήνα Ιανουάριο όσο και για 
τον μήνα Φεβρουάριο. 
Το μέτρο αυτό αφορά όλες τις επιχειρήσεις που έμειναν 
κλειστές με κρατική εντολή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανε-
μπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως 

εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, τα κομμω-
τήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των 
κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια 
και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με 
κρατική εντολή. Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρή-
σεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα 
και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών, 
καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των 
μετακινήσεων από νομό σε νομό. 
Με βάση τα παραπάνω ανακοινωθέντα, ιδιοκτήτης 
που είναι φυσικό πρόσωπο και έχει συμφωνήσει με 
επιχειρηματία μισθωτή να λαμβάνει κάθε μήνα ενοίκιο 
ύψους 2.000 ευρώ, θα λάβει -για τους μήνες Ιανου-
άριο και Φεβρουάριο 2021 -αποζημίωση συνολικού 
ύψους 3.200 ευρώ από το κράτος (1.600 ευρώ για τον 
Ιανουάριο και 1 .600 ευρώ για τον Φεβρουάριο) εάν 
η επιχείρηση του μισθωτή έχει παραμείνει κλειστή με 
κρατική εντολή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.


