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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2091 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 8
Υπουργείο Οικονομικών - Στήριξη 200 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ για 
έργα κοινωνικής συνοχής, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και 
ενίσχυσης της οικονομίας
Σελ 1, 3 και 4
Κυρ. Μητσοτάκης στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Οι νέες 
θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν γύρω από την πράσινη οικο-
νομία θα είναι ποιοτικές, με καλούς μισθούς και θα δώσουν πολλές νέες 
ευκαιρίες σε νέα παιδιά 
Σελ 1 και 5
Δ. Σκάλκος: Τα δύο πρώτα χρόνια του νέου ΕΣΠΑ (2021-2027) στόχος 
είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και η στήριξη της 
απασχόλησης   
Σελ 5 
Ξεκίνησε η διαδικασία αδειοδότησης των υδατοδρομίων στα Διαπό-
ντια Νησιά   
Σελ 6 
ASAT, η φοιτητική ομάδα του ΑΠΘ που σχεδιάζει αερόχημα, κατασκευ-
άζει και εκτοξεύει πυραύλους
Σελ 7 
Νέο μέλος της Eurogas η ΕΔΑ Αττικής 
Σελ 9 
Βουλή - Π. Τσακλόγλου: η κυβέρνηση στηρίζει τον ΕΦΚΑ στο έργο του, 
έτσι ώστε εντός του έτους να εξαλειφθούν οι εκκρεμότητες
Σελ 10
Κ. Χατζηδάκης προς ΕΣΕΕ: Στήριξη στην αγορά εργασίας μετά την παν-
δημία του κορωνοϊού 
Σελ 11 
ΥΠΕΝ: Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθη-
καν 3.124 αιτήσεις στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»
Σελ 12 και 13
Απέρριψαν τη δυνατότητα να παράγει άμεσα η Ελλάδα εμβόλια κορω-
νοϊού, οι εκπρόσωποι των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών
Σελ 14 
Έμποροι Αθήνας: Το λιανεμπόριο δεν θα αντέξει ένα ακόμη lockdown, 
αναγκαία η τήρηση των μέτρων προστασίας αλλά και η ενίσχυση των 
επιχειρήσεων
Σελ 15
Μία Ελληνίδα στους 20 επιφανείς διανοούμενους από όλο τον κόσμο 
που συμμετέχουν στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο του ΟΗΕ για τη Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη
Σελ 16
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO): Αναμένεται εύθραυστη ανάκαμψη 
στην παγκόσμια αγοράς εργασίας μετά τις τεράστιες απώλειες του 2020
Σελ 17 
Το γραφείο τους νοσταλγούν οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με μεγάλη 
πανελλαδική έρευνα της PULSE RC για την SOCIALDOO   
Σελ 18 
Οι πάγοι της Γης εξαφανίζονται με αυξανόμενο ρυθμό άνω των 1,3 
τρισεκατομμυρίων τόνων ετησίως, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις Βρε-
τανών επιστημόνων   
Σελ 19 και 20
Νέα τρίμηνη παράταση καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισο-
δήματος και του επιδόματος στέγασης   
Σελ 20 
Κ. Πιερρακάκης: «Λελογισμένη η κατά 13% αύξηση των SMS για τη 
μετακίνηση για αγορές»
Σελ 22
Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Τηλεφωνική Υποστήριξη μελών ΤΕΕ για τε-
χνικά θέματα και απορίες στην προετοιμασία προτάσεων
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(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:

Δάνειο ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της 
εθνικής συνδρομής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη 
συνολική στήριξη της ΕΤΕπ να ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ. 
Πρωτοβουλία για την επιτάχυνση έργων μικρής κλίμακας, 
όπως έρευνας και καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, καθα-
ρής ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος, εκπαίδευσης 
και υγείας. Οι επενδύσεις προτεραιότητας σε έργα μικρής 
κλίμακας, με μεγάλο αντίκτυπο σε όλη την Ελλάδα, θα επιτα-
χυνθούν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, χάρη στη συμφωνία που 
υπέγραψαν χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Χρήστος Σταϊκούρας, ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, 

ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, Werner Hoyer και ο Αντιπρόεδρος της 
ΕΤΕπ, αρμόδιος για την Ελλάδα, Christian Kettel Thomsen. 
Αυτή η σημαντική συμφωνία θα επιτρέψει την ομαλή χρημα-
τοδότηση προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα αυξήσει τον οικονομικό και κοινωνι-
κό τους αντίκτυπο. Η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, ύψους 
200 εκατ. ευρώ, αποτελεί την τελική δόση της συνολικής δα-
νειακής στήριξης ύψους 1,7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της ελληνι-
κής εθνικής συνδρομής σε έργα προτεραιότητας σε ολόκληρη 
τη χώρα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτι-
κά και Επενδυτικά Ταμεία της Ε.Ε. Αναλυτικά στη σελ  8

Την δεσπόζουσα θέση των ενεργειακών πολιτικών και των 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Ταμείου 
Ανάκαμψης, την αναβάθμιση της σημασίας της πράσινης 
Οικονομίας στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, αλλά και την 
αναπτυξιακής φύσεως διασύνδεση του περιβάλλοντος με τον 
βιώσιμο τουρισμό, την βιώσιμη αγροτική παραγωγή και τον 
πολιτισμό, υπογράμμισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρωθυ-
πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψη του στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο κ. 
Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος 
τόπος με ένα εξαιρετικά πλούσιο περιβάλλον σε ζητήματα βιο-
ποικιλότητας και όλες οι δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται και 
θα δρομολογηθούν από τον αρμόδιο Υφυπουργό κατατεί-

νουν ακριβώς στην προστασία αυτής της βιοποικιλότητας, για 
λόγους όπως σας είπα όχι μόνο ηθικούς αλλά και βαθύτατα 
οικονομικούς. Η αναπτυξιακή διάσταση του περιβάλλοντος, η 
σύνδεση του περιβάλλοντος με τον βιώσιμο τουρισμό, με τη 
βιώσιμη αγροτική παραγωγή, με τον πολιτισμό, βρίσκονται 
στον πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδίου που έχουμε για την 
Ελλάδα του μέλλοντος. Η συζήτηση γύρω από την προστασία 
του περιβάλλοντος, γύρω από τη μετάβαση σε μία οικονομία 
μηδενικών εκπομπών, δεν είναι μία συζήτηση η οποία γίνεται 
μόνο για να προστατεύσουμε τον έναν και μοναδικό πλανήτη 
στον οποίο κατοικούμε. Γίνεται και για να βελτιώσουμε την 
ποιότητα ζωής όλων των συμπολιτών μας». 
Αναλυτικά στις σελ 3 και 4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΤΗΡΙΞΗ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕΠ
Για έργα κοινωνικής συνοχής, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και ενίσχυσης της οικονομίας

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν γύρω από την πράσινη οικονομία θα 
είναι ποιοτικές, με καλούς μισθούς και θα δώσουν πολλές νέες ευκαιρίες σε νέα παιδιά   

Στα ζητήματα που θέτουν τα δεδομένα της πανδημίας στην 
υλοποίηση της πολιτικής της συνοχής αναφέρεται –σύμφω-
να με το ΑΠΕ- ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος σε άρθρο του. Στο άρθρο, όπως 
αναφέρει σχετική ανάρτηση που έγινε στην ηλεκτρονική σε-
λίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο γενικός 
γραμματέας σημειώνει ότι η πανδημία Covid-19 βύθισε σε 
βαθιά ύφεση τα εθνικά κράτη, που αναγκάστηκαν να επι-
βάλουν βαρείς περιορισμούς στην οικονομική δραστηριό-
τητά τους. Η αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων θα 

οριστικοποιηθεί με το τέλος της υγειονομικής κρίσης και την 
επιστροφή στην ομαλοποίηση της οικονομικής ζωής. Αυτό 
προϋποθέτει την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών με κατεύ-
θυνση τη συνέχιση της αποτελεσματικής στήριξης των επιχει-
ρήσεων και των εργαζομένων, προκειμένου να «κρατήσουν 
το κεφάλι έξω από το νερό» σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και 
να θέσουν τις βάσεις για τη δυναμική ανάταξη της οικονομίας 
την επαύριον της πανδημίας. 
Αναλυτικά στη σελ  5

Δ. ΣΚΑΛΚΟΣ: ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ (2021-2027) 
Στόχος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και η στήριξη της απασχόλησης
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Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων – HellasLab και το Τμήμα 
Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ), συνδιοργανώνουν  το 8ο Συνέδριο Μετρολογίας το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαΐου, 2021, στη 
Θεσσαλονίκη (Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., ΑΠΘ).
Το συνέδριο –σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση- φιλοδοξεί 
να αποτελέσει πεδίο συνάντησης και γόνιμου προβληματι-
σμού όλων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο της μετρο-
λογίας λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την αναβάθμιση 

των Εθνικών & Ευρωπαϊκών εργαστηριακών και μετρολο-
γικών υποδομών.
Η θεματολογία του 8ου συνεδρίου θα περιλαμβάνει όλους 
τους τομείς μετρολογικού ενδιαφέροντος, με έμφαση να δί-
δεται στις Χημικές Μετρήσεις.
Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει προφορικές πα-
ρουσιάσεις και ανακοινώσεις (posters). Παράλληλα με τις ερ-
γασίες του συνεδρίου θα λειτουργήσει και έκθεση εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μετρήσεων. 

Επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: «Η γεωγραφία σε έναν 
κόσμο που αλλάζει» θα πραγματοποιηθεί από τις  3 ως τις 5 
Ιουνίου 2021, από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (στο Κτήριο του Τμήματος, στο νησί της Λέσβου).  
«Σε μια εποχή τεράστιας οικονομικής και γεωπολιτικής ανα-
μόρφωσης και πολλαπλών, διατεμνόμενων και αμοιβαία 
ενισχυόμενων ή συγκρουόμενων κρίσεων, η επιστήμη της 
Γεωγραφίας καλείται εκ νέου να αναθεωρήσει και εκπληρώ-
σει τον κοινωνικό της ρόλο, την επιστημονική της εμβέλεια 
και την ακαδημαϊκή της θέση και υπόσταση, τονίζεται σε 
σχετική ανακοίνωση. Το συνέδριο αποσκοπεί να συμβάλει σε 
αυτούς τους ευρύτερους στόχους και να προωθήσει το έργο 

της σύγχρονης Γεωγραφίας στην Ελλάδα του 21ου αιώνα.  
Το Συνέδριο έχει επετειακό χαρακτήρα και διενεργείται στο 
πλαίσιο του εορτασμού των 25 ετών ελληνικής Γεωγραφίας, 
με το κλείσιμο των 25 ετών του Τμήματος Γεωγραφίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, του πρώτου ακαδημαϊκού τμήματος 
Γεωγραφίας στην Ελλάδα».  
βασικές θεματικές ενότητες:
- Ανθρωπογεωγραφία
- Φυσική Γεωγραφία
- Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου
- Γεωπληροφορική
Γεωγραφική Εκπαίδευση.

 Το συνέδριο θα φιλοξενήσει επιστημονικές συνεδρίες (γενι-
κές, θεματικές, posters) καθώς μια σειρά από ειδικές εκδη-
λώσεις, όπως διαλέξεις, εργαστήρια/στρογγυλές τράπεζες/ 
panels, συζητήσεις σε ομάδες.  
 Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις εισηγήσεων/ εργασιών θα 
πρέπει να είναι σχετικές με τους γενικούς στόχους του συνε-
δρίου και, τουλάχιστον, με μία από τις θεματικές του ενότη-
τες. Οι περιλήψεις θα πρέπει να γραφούν στα ελληνικά ή στα 
αγγλικά, και να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
geo-conf2020@aegean.gr  
 Πληροφορίες: https://geography.aegean.gr/conference

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

Από τις 15 ως τις 17 Σεπτεμβρίου του 2021 θα διεξα-
χθεί στο Garching του Μονάχου το 9ο Διεθνές Μηχανολογικό 
Συνέδριο με θέμα τους κινητήρες. Η διοργάνωση θα πραγ-
ματοποιηθεί  από το Γερμανικό Επιμελητήριο Μηχανικών με 
την  υποστήριξη σημαντικών εθνικών και διεθνών ενώσεων 
και αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 500 
κορυφαίους ειδικούς από το χώρο της βιομηχανίας και της 
επιστήμης.
Πληροφορίες: www.vdi-gears.eu,
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/int-eng/conf

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«INterNatIoNal 
CoNfereNCe oN Gears»

8Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Η ΓΕΩΓΡΑφΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑζΕΙ»

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

27 Ιανουαρίου 2021
Διαδικτυακή ημερίδα για τις νέες 
επεκτάσεις του πληροφοριακού 
συστήματος ΑΠΕ

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

27 Ιανουαρίου 2021
Διαδικτυακή ημερίδα: «Το Επόμενο 
Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία 
Νεοφυών Επιχειρήσεων»

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

14 Ιουλίου 2021

4th InvestGR Forum 2021: Reforming 
the Greek Economy 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, υπουργείο 
Εξωτερικών, υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών 

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

press@central.tee.gr
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Την δεσπόζουσα θέση των ενεργειακών πολιτικών 
και των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, την αναβάθμιση 
της σημασίας της πράσινης Οικονομίας στο Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης, αλλά και την αναπτυξιακής φύ-
σεως διασύνδεση του περιβάλλοντος με τον βιώσιμο 
τουρισμό, την βιώσιμη αγροτική παραγωγή και τον 
πολιτισμό, υπογράμμισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 
επίσκεψη του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε 
ότι «η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος με ένα 
εξαιρετικά πλούσιο περιβάλλον σε ζητήματα βιοποι-
κιλότητας και όλες οι δράσεις οι οποίες αναπτύσσο-
νται και θα δρομολογηθούν από τον αρμόδιο Υφυ-
πουργό κατατείνουν ακριβώς στην προστασία αυτής 
της βιοποικιλότητας, για λόγους όπως σας είπα όχι 
μόνο ηθικούς αλλά και βαθύτατα οικονομικούς. Η 
αναπτυξιακή διάσταση του περιβάλλοντος, η σύνδε-
ση του περιβάλλοντος με τον βιώσιμο τουρισμό, με 
τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, με τον πολιτισμό, 
βρίσκονται στον πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδίου 
που έχουμε για την Ελλάδα του μέλλοντος. Η συζή-
τηση γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, 
γύρω από τη μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών 
εκπομπών, δεν είναι μία συζήτηση η οποία γίνεται 
μόνο για να προστατεύσουμε τον έναν και μοναδικό 
πλανήτη στον οποίο κατοικούμε. Γίνεται και για να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων των συμπο-
λιτών μας». 
Ο πρωθυπουργός επέμεινε, μάλιστα, ότι «λίγο παρα-
πάνω από το 1/3 των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης 
σχετίζονται με δράσεις που αφορούν την ενέργεια και 
το περιβάλλον. Το σχέδιο έχει ήδη εκπονηθεί, έχει 
τύχει πολύ θετικής ανταπόκρισης από τις Βρυξέλλες 
και απομένει τώρα να υλοποιηθεί με ταχύτητα και 
με αποτελεσματικότητα. Το περιβάλλον -το έχουμε 
πει πολλές φορές- έχει μία σημαντική αναπτυξιακή 
δυναμική. Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν γύρω από την πράσινη οικονομία θα είναι 
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, με καλούς μισθούς 

και θα είναι θέσεις απασχόλησης που θα μπορέσουν 
να δώσουν πολλές νέες ευκαιρίες σε νέα παιδιά, είτε 
αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε θέλουν να επι-
στρέψουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό».
Αναφορικά με το σχέδιο για την ηλεκτροκίνηση, ο 
πρωθυπουργός έκανε λόγο για ενθαρρυντικές εξε-
λίξεις τονίζοντας ότι «μέχρι στιγμής έχουν πουληθεί 
περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από ό,τι λογαριά-
ζαμε το 2020. Χρέος μας τώρα είναι να υποστηρίξου-
με τη δημιουργία ενός συνολικού οικοσυστήματος, 
που αφορά κυρίως στα σημεία φόρτισης στις πόλεις, 
στις εθνικές οδούς, έτσι ώστε μαζί με τα σημαντικά 
οικονομικά κίνητρα που δίνουμε ολοένα και περισ-
σότεροι συμπολίτες μας να κάνουν αυτή την επιλογή, 
να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο μηδενικών εκ-
πομπών». Στα της κλιματικής αλλαγής, ο κ. Μητσο-
τάκης έκανε λόγο για «μεγάλη πρόκληση, που έχουμε 
μπροστά μας», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και 
στην επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία των Παρισί-
ων, που δρομολογεί η νέα διακυβέρνηση Μπάιντεν. 
«Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες επιστρέφουν στη Συμφωνία των Παρισίων 
για το κλίμα και προσβλέπω ότι μετά τον Covid θα 
δημιουργηθεί μία καινούργια δυναμική, μέσα από 
διεθνείς συνεργασίες μεγάλης εμβέλειας να αντι-
μετωπίσουμε για τις επόμενες γενιές το πιο κρίσιμο 
ζήτημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η 
ανθρωπότητα. Και η Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια 
θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, με εκτελεστικό βρα-
χίονα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας», 
επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης. 
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, σημείωσε ότι «Οι τομείς 
του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας θα είναι βασι-
κοί πυλώνες ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία 
στην μετα-κορωνοϊό εποχή, μέσα από τις δράσεις 
που αναπτύσσουμε και προωθούμε σε ό,τι αφορά 
την ενεργειακή ασφάλεια και αυτάρκεια της χώρας, 
την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας μας, την 
απανθρακοποίηση της παραγωγικής μας βάσης. Το 
περιβάλλον είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρ-

νησής μας και φυσικά του Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Η προστασία του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας είναι βασικές προτεραιότητες του 
Υπουργείου μας. Και να πούμε ότι προωθούμε διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις διαδικασίες που 
περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου 
μέσα από το τρίπτυχο τυποποίηση, απλοποίηση και 
ψηφιοποίηση των διαδικασιών».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στο 
Υπουργείο με το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητό του, το 
οποίο, μάλιστα, φόρτισε στο ειδικό σημείο στάθμευ-
σης και φόρτισης που διατίθεται στην είσοδο του 
κτηρίου.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του έργου και του 
προγραμματισμού του Υπουργείου δόθηκε έμφαση 
στην προώθηση της πράσινης και κυκλικής οικονομί-
ας, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και 
των οικοσυστημάτων αλλά και στη χωροταξική και 
πολεοδομική οργάνωση της χώρας, ώστε να αξιο-
ποιηθεί κατάλληλα η γη. Κεντρικός άξονας της συζή-
τησης ήταν επίσης η αξιοποίηση των πόρων που θα 
εισρεύσουν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και η σύνδεσή τους με τους στόχους της κυβέρνησης.
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος επίσης ο Υφυπουργός 
αρμόδιος για Θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος 
Γιώργος Αμυράς, ο Υφυπουργός αρμόδιος για Θέ-
ματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκος 
Ταγαράς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ 
αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έρ-
γου Ακης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονι-
σμού Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γενικός Γραμματέας 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνος 
Αραβώσης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Δι-
αχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, ο Υπη-
ρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Νικόλαος 
Μιχαλόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχε-
διασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπα-
κογιάννης, και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου.

Συνέχεια στη σελ. 4

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 
Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν γύρω από την πράσινη οικονομία θα είναι ποιοτικές, με καλούς μισθούς και θα 
δώσουν πολλές νέες ευκαιρίες σε νέα παιδιά  
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Συνέχεια από τη σελ. 3

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός τόνισε κατά την παραμονή του 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Ευχαριστώ πολύ Υπουργέ. Με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτο-
μαι σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να 
έχω μία διεξοδική συζήτηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου για τις προτεραιότητες αυτού του χαρτοφυλακί-
ου για τον επόμενο χρόνο.
Θέλω να ευχηθώ στον καινούργιο Υπουργό, στον καινούργιο 
Υφυπουργό, στον έτερο Υφυπουργό ο οποίος αναλαμβάνει 
ένα άλλο αλλά εξαιρετικά κρίσιμο χαρτοφυλάκιο, καλή επι-
τυχία και καλή δύναμη. Γνωρίζετε καλά το προσωπικό μου 
ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιο του Περιβάλλοντος και ης 
Ενέργειας.
Έχει γίνει σπουδαία δουλειά αυτούς τους 18 μήνες, σε πολ-
λούς διαφορετικούς τομείς, από την προηγούμενη ηγεσία 
του Υπουργείου την οποία θέλω και να ευχαριστήσω. Να 
αναφέρω μόνο -ενδεικτικά- την πολύ σημαντική δουλειά 
που έγινε για να σωθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, 
η οποία σήμερα βρίσκεται σε μία κατάσταση που πιστεύω ότι 
ούτε οι πιο αισιόδοξοι δεν μπορούσαν να προβλέψουν πριν 
από 18 μήνες.
Κάνω μία αναφορά ακόμα, στην εμβληματική απόφαση της 
ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην απολιγνιτοποίη-
ση της χώρας με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, Προσθέτο-
ντας, όμως, στην απόφαση αυτή και τη δέσμευση μας προς 
τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Μεγα-
λόπολης ότι θα τους υποστηρίξουμε σε αυτή τη μετάβαση.
Γι’ αυτό και έχει γίνει μία πολύ σημαντική δουλειά ως προς 
τον εθνικό πυλώνα του σχεδίου της δίκαιης μετάβασης. Μας 
κάνει πραγματικά να πιστεύουμε ότι υπάρχει μέλλον μετά το 
λιγνίτη και αυτό το μέλλον θα είναι πολύ καλύτερο. Και ως 
προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ως προς την 
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και ως προς την ίδια την 
ποιότητα της ζωής.
Δεν θέλω να ξεχνάμε ότι όλη αυτή η συζήτηση γύρω από την 
προστασία του περιβάλλοντος, γύρω από τη μετάβαση σε 
μία οικονομία μηδενικών εκπομπών, δεν είναι μία συζήτηση 
η οποία γίνεται μόνο για να προστατεύσουμε τον έναν και 

μοναδικό πλανήτη στον οποίο κατοικούμε. Γίνεται και για να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων των συμπολιτών μας. 
Γίνεται επίσης για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα 
να τους υποστηρίξουμε και οικονομικά.
Αναφέρομαι π.χ. στο πρόγραμμα, στο πολύ σημαντικό πρό-
γραμμα του «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» το οποίο είναι ένα 
πρόγραμμα το οποίο βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα της χώρας, δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης και βοη-
θά τελικά τα νοικοκυριά να καταναλώνουν λιγότερα χρήματα 
για τους ενεργειακούς τους λογαριασμός. Και τέτοιες δράσεις 
το Υπουργείο θα δρομολογήσει πολλές.
Θέλω επίσης να επισημάνω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας θα κληθεί να διαχειριστεί ένα πολύ σημαντικό 
ποσοστό των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λίγο παραπά-
νω από το 1/3 των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σχετίζο-
νται με δράσεις που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον. 
Το σχέδιο έχει ήδη εκπονηθεί, έχει τύχει πολύ θετικής ανταπό-
κρισης από τις Βρυξέλλες και απομένει τώρα να υλοποιηθεί με 
ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα.
Το περιβάλλον -το έχουμε πει πολλές φορές- έχει μία σημα-
ντική αναπτυξιακή δυναμική. Οι νέες θέσεις εργασίας που θα 
δημιουργηθούν γύρω από την πράσινη οικονομία θα είναι 
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, με καλούς μισθούς και θα 
είναι θέσεις απασχόλησης που θα μπορέσουν να δώσουν 
πολλές νέες ευκαιρίες σε νέα παιδιά, είτε αυτά βρίσκονται 
στην Ελλάδα είτε θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα από 
το εξωτερικό.
Υπάρχουν πολλές ακόμα ενδιαφέρουσες πτυχές του χαρτο-
φυλακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να 
σταθώ ιδιαίτερα σε δύο: Η μία αφορά τη χωροταξία και την 
ανάγκη να μπει επιτέλους μία τάξη στην οργάνωση του χώ-
ρου, να ξέρουμε τι μπορούμε να χτίσουμε, πού και πότε μπο-
ρούμε να το χτίσουμε. Η εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε 
πρόσφατα έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά ως προς πτυχές 
του όπως τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Kαι έχω απόλυτη 
εμπιστοσύνη ότι ο Υφυπουργός θα προχωρήσει με ταχύτητα 
σε αυτήν την κατεύθυνση.
Μία δεύτερη δράση, που χαίρομαι να διαπιστώνω ότι βρίσκει 
πολύ μεγάλη ανταπόκριση από την Ελληνική κοινωνία, είναι 
οι δράσεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση. Η Γενική Γραμ-

ματέας έχει δρομολογήσει αυτό το σχέδιο από την αρχή του.
Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε 
την απόδοση του σχεδίου μέχρι στιγμής. Έχουν πουληθεί 
περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από ό,τι λογαριάζαμε το 
2020. Και χρέος μας τώρα είναι να υποστηρίξουμε τη δημι-
ουργία ενός συνολικού οικοσυστήματος, που αφορά κυρίως 
στα σημεία φόρτισης στις πόλεις, στις εθνικές οδούς, έτσι ώστε 
μαζί με τα σημαντικά οικονομικά κίνητρα που δίνουμε ολοένα 
και περισσότεροι συμπολίτες μας να κάνουν αυτή την επιλογή, 
να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο μηδενικών εκπομπών.
Και μία τελευταία αναφορά στα κρίσιμα ζητήματα της βιο-
ποικιλότητας. Η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος, με ένα 
εξαιρετικά πλούσιο περιβάλλον σε ζητήματα βιοποικιλότητας 
και όλες οι δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται και θα δρομολο-
γηθούν από τον αρμόδιο Υφυπουργό κατατείνουν ακριβώς 
στην προστασία αυτής της βιοποικιλότητας, για λόγους όπως 
σας είπα όχι μόνο ηθικούς αλλά και βαθύτατα οικονομικούς.
Η αναπτυξιακή διάσταση του περιβάλλοντος, η σύνδεση 
του περιβάλλοντος με τον βιώσιμο τουρισμό, με τη βιώσιμη 
αγροτική παραγωγή, με τον πολιτισμό, βρίσκονται στον πυ-
λώνα του αναπτυξιακού σχεδίου που έχουμε για την Ελλάδα 
του μέλλοντος. Για την Ελλάδα μετά τον Covid. Και αν κάτι 
μάθαμε από την εμπειρία του Covid, είναι ότι η παγκόσμια 
κοινότητα όταν θέλει μπορεί να συνεργάζεται τελικά, για να 
αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις που καμία χώρα μόνη της 
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει.
Η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι η πρό-
κληση της κλιματικής αλλαγής. Είναι πάρα πολύ θετικό το γε-
γονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν στη Συμφωνία 
των Παρισίων για το κλίμα και προσβλέπω ότι μετά τον Covid 
θα δημιουργηθεί μία καινούργια δυναμική, μέσα από διεθνείς 
συνεργασίες μεγάλης εμβέλειας να αντιμετωπίσουμε για τις 
επόμενες γενιές το πιο κρίσιμο ζήτημα το οποίο καλείται να 
αντιμετωπίσει σήμερα η ανθρωπότητα. Και η Ελλάδα σε αυτή 
την προσπάθεια θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, με εκτελε-
στικό βραχίονα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σταματώ εδώ να ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία στην και-
νούργια ηγεσία του Υπουργείου και καλή δουλειά».

Τις προτεραιότητες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας παρουσίασε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Κώστας 
Σκρέκας στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την 
χθεσινή επίσκεψή του στο υπουργείο.
«Οι τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας - τόνισε σε δη-
λώσεις του ο κ. Σκρέκας - θα είναι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης 
για την ελληνική οικονομία την μετά - κορωνοϊό εποχή» και 
πρόσθεσε: 
«Μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσουμε προωθούμε την 
ενεργειακή ασφάλεια και αυτάρκεια της χώρας, την ενεργει-

ακή ανεξαρτησία, την απανθρακοποίηση της παραγωγικής 
μας βάσης. Προσδοκούμε να πετύχουμε το «πρασίνισμα» 
της ελληνικής οικονομίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος της Ελλάδας και ανταγωνιστικές τιμές ενέρ-
γειας για τα νοικοκυριά, αλλά και για τους επιχειρηματίες και 
επαγγελματίες. 
Να πούμε ότι το περιβάλλον είναι βασική προτεραιότητα 
της κυβέρνησής μας και φυσικά του Πρωθυπουργού, του 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Η προστασία του περιβάλλοντος και 
της βιοποικιλότητας είναι βασικές προτεραιότητες του Υπουρ-

γείου μας. Προωθούμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε όλες 
τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες του 
Υπουργείου μέσα από το τρίπτυχο, τυποποίηση - απλοποίηση 
- ψηφιοποίηση των διαδικασιών, ώστε με αυτόν τον τρόπο 
να μπορούμε να διευκολύνουμε την ανάπτυξη, αλλά και τις 
σχέσεις του πολίτη με την διοίκηση και το υπουργείο».

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 
Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν γύρω από την πράσινη οικονομία θα είναι ποιοτικές, με καλούς μισθούς και θα 
δώσουν πολλές νέες ευκαιρίες σε νέα παιδιά  

Κ. Σκρέκας: Οι τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, βασικοί πυλώνες ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία 
την μετά-κορωνοϊό εποχή
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Ξεκίνησε η διαδικασία αδειοδότησης των υδατοδρομί-
ων στα Διαπόντια Νησιά, μετά και τη σημερινή κατάθε-
ση των τεχνικών φακέλων για τις άδειες ίδρυσης των 
υδατοδρομίων Ερείκουσας, Οθωνών, Μαθρακίου, στο 
υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ανάδοχος εταιρεία είναι η «Ελληνικά Υδατοδρόμια ΑΕ» 
η οποία έχει ολοκληρώσει και τις αδειοδοτήσεις των 
τριών πρώτων υδατοδρομίων στην Ελλάδα (Κέρκυρα, 
Παξοί, Πάτρα), ενώ ιδιοκτήτης των Αδειών Ίδρυσης 
των Υδατοδρομίων θα είναι ο «Οργανισμός Λιμένος 
Κέρκυρας ΑΕ» που έχει στη δικαιοδοσία του τα λιμά-
νια των Διαποντίων Νήσων (Ερείκουσας, Οθωνών, 
Μαθρακίου).
Οι τεχνικοί φάκελοι που εκπονήθηκαν από τα «Ελλη-
νικά Υδατοδρόμια ΑΕ» περιλαμβάνουν, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Ν.4663/20, τα Εγχειρίδια των Υδα-
τοδρομίων, τους χάρτες Γ.Υ.Σ και Υ.Υ με τις χωροθε-
τήσεις των θαλασσοδιαδρόμων, τα τοπογραφικά δι-
αγράμματα, τους Αρ. Πρωτ. κατάθεσης των Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και μια σειρά 
από δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα του 
ιδιοκτήτη των αδειών ίδρυσης υδατοδρομίων.

Παράλληλα με τους Τεχνικούς Φακέλους προχωρούν 
από τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας «ΟΛΚΕ ΑΕ» 
οι διαδικασίες κατασκευής και εξοπλισμού των τρι-
ών υδατοδρομίων με πλωτές προβλήτες πρόσδεσης 
υδροπλάνων, οικίσκους για το check-in των επιβατών 
κ.λπ., ενώ θα ακολουθήσει η εκπαίδευση του προ-
σωπικού και οι λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται 
από τη νομοθεσία για την ολοκλήρωση και της τελικής 
φάσης που αφορά την έκδοση των αδειών λειτουργίας 
των τριών υδατοδρομίων.
Ο διευθύνων σύμβουλος του «Οργανισμού Λιμένος 
Κέρκυρας», Σπύρος Ζερβόπουλος, αναφερόμενος στην 
υποβολή των Τεχνικών Φακέλων για τα Υδατοδρόμια 
των Διαποντίων Νήσων, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι 
«ο ΟΛΚE ΑΕ, στα πλαίσια του στρατηγικού του σχε-
διασμού για συνεχή ανάπτυξη των λιμένων που ανή-
κουν στη δικαιοδοσία του, αποφάσισε να προσθέσει 
μια πρωτοποριακή συγκοινωνιακή πύλη στα λιμάνια 
Ερείκουσας, Οθωνών και Μαθρακίου. Η δημιουργία 
υδατοδρομίων στα τρία Διαπόντια Νησιά θα βοηθήσει 
κομβικά στην ανάπτυξη του τουρισμού τους αλλά και 
στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των μόνιμων 
κατοίκων τους, σε δωδεκάμηνη βάση. Επίσης με τη 

λειτουργία των υδατοδρομίων θα δημιουργηθούν 
νέες θέσεις εργασίας που προβλέπεται να καλυφθούν 
από ντόπιους κατοίκους βοηθώντας τους να παραμεί-
νουν στα τρία παραμεθόρια νησιά, με όλα τα θετικά 
που αυτό συνεπάγεται».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της εταιρείας «Ελ-
ληνικά Υδατοδρόμια», Τάσος Γκόβας, ανέφερε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «σήμερα με την εκκίνηση της διαδικα-
σίας αδειοδότησης των υδατοδρομίων στα Διαπόντια 
Νησιά μπαίνουν οι βάσεις για γρήγορες και ασφαλείς 
μετακινήσεις στα “συγκοινωνιακά αδικημένα” παρα-
μεθόρια νησιά».
«Οι επικείμενες αδειοδοτήσεις των ανωτέρω υδατο-
δρομίων, σε συνδυασμό με τα τρία υδατοδρόμια που 
έχουν ήδη αδειοδοτηθεί, της Κέρκυρας, των Παξών, 
της Πάτρας και τα πέντε που ακολουθούν, της Κεφαλο-
νιάς, της Λευκάδας, της Ιθάκης, της Ζακύνθου και του 
Μεγανησίου, θα δημιουργήσουν ένα επαρκές δίκτυο 
υδατοδρομίων στο Ιόνιο το οποίο θα καθιστά βιώσιμη 
τη λειτουργία των υδροπλάνων καθολη την διάρκεια 
του έτους» κατέληξε ο κ. Γκόβας.

Στα ζητήματα που θέτουν τα δεδομένα της πανδημίας 
στην υλοποίηση της πολιτικής της συνοχής αναφέρε-
ται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο γενικός γραμματέας Δη-
μοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος σε 
άρθρο του.  
Στο άρθρο, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση που έγι-
νε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, ο γενικός γραμματέας σημειώνει 
ότι η πανδημία Covid-19 βύθισε σε βαθιά ύφεση τα 
εθνικά κράτη, που αναγκάστηκαν να επιβάλουν βαρείς 
περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητά τους. Η 
αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων θα οριστι-
κοποιηθεί με το τέλος της υγειονομικής κρίσης και την 
επιστροφή στην ομαλοποίηση της οικονομικής ζωής. 
Αυτό προϋποθέτει την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών 
με κατεύθυνση τη συνέχιση της αποτελεσματικής στή-
ριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, προ-
κειμένου να «κρατήσουν το κεφάλι έξω από το νερό» 

σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και να θέσουν τις βάσεις 
για τη δυναμική ανάταξη της οικονομίας την επαύριον 
της πανδημίας.
 Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζει το άρθρο, τα δεδομένα 
της πανδημίας θέτουν ζητήματα για την πολιτική συ-
νοχής τα επόμενα χρόνια:
Πρώτον, η επιτάχυνση τάσεων που παρατηρούνταν 
τα προηγούμενα χρόνια, με κυριότερη αυτήν της τε-
χνολογικής αλλαγής, αναβαθμίζει τη σημασία των 
άυλων επενδύσεων και υποδεικνύει την αναγκαιό-
τητα της προσαρμογής των επιχειρήσεων ψηφιακός 
μετασχηματισμός και των εργαζομένων (reskilling και 
upskilling).
Δεύτερον, η κρίση της πανδημίας όξυνε τις περιφερεια-
κές ανισότητες. Η ανάταξη θα είναι επίσης ανισομερής 
αν δεν ληφθούν οι κατάλληλες πολιτικές. Προς τούτο 
σχεδιάζουμε στοχευμένα περιφερειακά προγράμματα 
με γενναία χρηματοδότηση (το 1/3 των συνολικών 

πόρων) που θα πρέπει να έχουν τη μορφή «χωρικών 
συμφωνιών».
Τρίτον, η άμεση αντίδραση της EE για τη στήριξη των 
ευρωπαϊκών οικονομιών (CRΙΙ και CRII+, πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων, κανονιστική ευελιξία ReactEU) 
υπήρξε σημαντική (ενώ κάτι αντίστοιχο δεν έγινε στην 
προηγούμενη κρίση του 2008/2009) και θα πρέπει δι-
ατηρηθεί. Σε εθνικό επίπεδο, η βραχυπρόθεσμη στρα-
τηγική των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ στα δύο πρώτα 
χρόνια της νέας περιόδου 2021-2027 στοχεύει στην 
ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (κυρίως 
μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων) και στη στήριξη 
της απασχόλησης.
Η επιτυχής προσαρμογή της πολιτικής συνοχής στη 
νέα πραγματικότητα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
θα κρίνει σε αποφασιστικό βαθμό την επόμενη μέρα 
της ελληνικής οικονομίας. 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ   

Δ. ΣΚΑΛΚΟΣ: ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ (2021-2027) 
Στόχος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και η στήριξη της απασχόλησης
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Σχεδιάζουν, κατασκευάζουν ,εκτοξεύουν πυραύλους και 
«πειραματίζονται» με τα νέα υλικά για να πετάξουν το 
πρώτο τους, μη επανδρωμένο αερόχημα. Όχι δεν πρόκει-
ται για μια από τις επιστημονικές ομάδες της NASA, αλλά 
για το εγχείρημα που ξεκίνησε με μεράκι, μια παρέα 12 φι-
λόδοξων φοιτητών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχα-
νικών του ΑΠΘ και σήμερα υποστηρίζεται ενεργά από 40 
φοιτητές που μετρούν πολλά επιτεύγματα σε παγκόσμιο 
επίπεδο και θέτουν συνεχώς νέους στόχους, σύμφωνα με 
ρεπορτάζ που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η φοιτητική ομάδα Α.S.A.T. Aristotle Space & Aeronautics 
Team, αποτελεί τη μεγαλύτερη ερευνητική, φοιτητική 
ομάδα Αεροδιαστημικής, που λειτουργεί υπό την αιγίδα 
του ΑΠΘ όπως επισήμανε μιλώντας στο «Πρακτορείο FM 
104,9 FM», η υπεύθυνη επικοινωνίας της ομάδας Αθηνά 
Πούπα και έχει ως στόχο την υλοποίηση δυο projects, «το 
Aeronautics και το Rocketry, δηλαδή την κατασκευή και 
πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την κατα-
σκευή και εκτόξευση πυραύλων υψηλής ισχύος».
«Oυσιαστικά το project ‘‘Rocketry’’ έχει σχεδιάσει πέντε 
μοντέλα πυραύλων, έχει κατασκευάσει τρία από αυτά 
και έχει εκτοξεύσει δύο πυραύλους», αναφέρει η Αθηνά 
Πούπα και διευκρινίζει πως «στο εργαστήριο έχουμε δύο 
ακόμα πυραύλους, έτοιμους για εκτόξευση και περιμένου-
με να πάρουμε έγκριση για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. 
Ο 3ος πύραυλος που θα εκτοξευθεί ονομάζεται Hyperion, 
έχει ύψος περίπου 2,5 μέτρα και βάρος 18 κιλά». 
«Όλο αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε από το όραμα των 

φοιτητών και στηρίζεται στην προσπάθεια των φοιτη-
τών. Ξεκίνησε από μια παρέα φοιτητών που ήρθαν και 
ζήτησαν να κάνουν και κάτι διαφορετικό, παράλληλα με 
τα μαθήματα τους», υπογραμμίζει ο μεταδιδακτορικός 
ερευνητής και επιστημονικός επιβλέπων της αεροδιαστη-
μικής ομάδας του ΑΠΘ, Περικλής Παναγιώτου και εξηγεί 
πως «βγήκαμε για έναν καφέ και αποφασίσαμε να στηρί-
ξουμε αυτή την ομάδα, που πλέον με την... τρέλα τους, με 
το διάβασμα, τις προσπάθειες και το ταλέντο τους, κάνουν 
θαύματα. Μπορεί να είναι φοιτητές, αλλά όταν μιλάς μαζί 
τους συνειδητοποιείς ότι είναι επαγγελματίες. Δεν έχουν 
τελειώσει ακόμα τη σχολή τους και φέρονται με επαγγελ-
ματισμό». 
Το συγκεκριμένο εγχείρημα υποστηρίζεται από το εργα-
στήριο μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών του 
τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου 
του ΑΠΘ, στο οποίο υπάγεται η ομάδα των φοιτητών από 
την ίδρυση της. Ορισμένα από τα επιτεύγματα της ομάδας 
μέχρι σήμερα είναι, η κατάκτηση της πρώτης θέσης ενδι-
άμεσα από τις ελληνικές ομάδες και στην πρώτη δεκάδα 
παγκοσμίως στο Air Cargo Challenge. Επιπρόσθετα η συ-
γκεκριμένη ομάδα είναι μία από τις μόλις 18 ευρωπαϊκές 
ομάδες που έγιναν δεκτές στον διεθνή διαγωνισμό που 
διεξάγεται στις ΗΠΑ, Spaceport America Cup (SAC 2021) . 
Σύμφωνα με τον κ Περικλής Παναγιώτου, «οι πύραυλοι 
φτάνουν τα τρία χιλιόμετρα ύψος, ένα αρκετά μεγάλο 
ύψος όπως αντιλαμβάνεστε, που χρειάζεται καλή τεχνο-
γνωσία για να μην φύγει εκτός του θεμιτού πεδίου. Μά-

λιστα σκέφτηκαν οι φοιτητές να βάλουν μέσα σε αυτούς 
τους πυραύλους κάποιον αισθητήρα, έτσι ώστε όταν ανε-
βαίνει στο ύψος της ατμόσφαιρας να μπορεί να πραγματο-
ποιήσει και κάποιες μετρήσεις, χρήσιμες για ερευνητικούς 
σκοπούς».
Ο ίδιος, σχολιάζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 
φοιτητές εξαιτίας της πανδημίας, είπε πως αν και υπάρχει 
ένα θέμα με τις συναντήσεις που πρέπει να γίνονται για την 
κατασκευή, «προσπαθούμε να χορηγούμε τις απαραίτη-
τες άδειες και να μην δημιουργούνται προβλήματα», ενώ 
τόνισε πως οι ίδιοι οι φοιτητές, «επιλύουν άμεσα τα ζητή-
ματα που προκύπτουν με τις προμήθειες». 
Επόμενο εγχείρημα, της αεροδιαστημικής ομάδας του 
ΑΠΘ, θα αποτελέσει η σχεδίαση ενός μη επανδρωμένου 
αεροχήματος, το οποίο θα τροφοδοτείται από ηλιακή 
ακτινοβολία και θα εκτελεί μοναδική ανθρωπιστική απο-
στολή αναγνώρισης πυρκαγιών και πρόβλεψης της εξά-
πλωσής τους. Θα διαθέτει λογισμικό path optimization 
για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ παράλλη-
λα σε μελλοντικά σχέδια στο payload του αεροχήματος 
υπολογίζεται και η προσθήκη δορυφορικής κεραίας για 
την επίτευξη του ελέγχου του UAV μέσω δορυφόρου με 
σκοπό την αυτόνομη πτήση με μεγάλη εμβέλεια. Σε πρώ-
το επίπεδο το αερόχημα θα εκτελεί μία πτήση ελάχιστης 
διάρκειας 12 ωρών, ενώ η μελλοντική στόχευση είναι να 
πραγματοποιεί 24 ώρες συνεχόμενης πτήσης.

Ένα ποιοτικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ πανεπι-
στημίων και επιχειρήσεων και μία διαδικτυακή υποδομή 
για την αύξηση των ερευνητικών ευκαιριών και της δυ-
νατότητας μεταφοράς τους δημιουργεί –σημειώνει το 
ΑΠΕ- ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Διδακτορικών-Διασύνδεση 
Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας «European 
PhD Hub», που δημιούργησε το ΑΠΘ στο πλαίσιο ερευνη-
τικού προγράμματος. 
Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχει 
σε υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές και πανεπιστήμια 
ευκαιρίες χρηματοδότησης, τόσο από τον δημόσιο όσο 
και από τον ιδιωτικό τομέα, με άμεση χρηματοδότηση 
της έρευνας ή και με ανάθεση έρευνας από επιχειρήσεις. 
Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με συντονιστή το 

EUF (European University Foundation).
Η κοινοπραξία αναπτύσσει, επίσης, δύο οδηγούς για τη 
διεθνή και επιχειρηματική συνεργασία στη διδακτορική 
εκπαίδευση, ώστε να θέσει τα θεμέλια τόσο των τοπικών 
όσο και των ευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων. 
Ο οδηγός επιχειρηματικής συνεργασίας περιλαμβάνει κα-
τευθυντήριες γραμμές για επιχειρηματικούς συμβούλους 
διδακτορικών φοιτητών.
Οι τοπικοί Κόμβοι Διδακτορικών μπορούν να ανταλλάσ-
σουν πληροφορίες τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, μέσα από πρωτοποριακή ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα που συνδέει τις τοπικές IT πλατφόρμες μεταξύ τους.
Διδακτορικοί φοιτητές, επιχειρηματικοί και ακαδημαϊκοί 
συνεργάτες μπορούν να κοινοποιήσουν προσκλήσεις 
μέσω της τοπικής IT πλατφόρμας για να παρουσιάσουν 

ερευνητικούς στόχους και να βρουν συνεργάτες που 
ενδιαφέρονται για την εφαρμογή τους, να αναζητήσουν 
δημόσιους/ιδιωτικούς ερευνητικούς εταίρους ή να υπο-
βάλλουν υποψηφιότητες σε κενές θέσεις διδακτορικών 
φοιτητών.
Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Διδακτορικών θα συνεχίσει να 
στεγάζεται και να συντηρείται από το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετά την ολοκλήρωση του 
έργου. Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορι-
κής και Μαθηματικών του ΑΠΘ διοργανώνουν την Τετάρ-
τη 27 Ιανουαρίου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση για την 
παρουσίαση του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου.

asat, Η φΟΙΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΠΘ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑζΕΙ ΑΕΡΟΧΗΜΑ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑζΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΕΙ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ

ΤΟ ΑΠΘ ΠΑΡΟΥΣΙΑζΕΙ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜβΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ PHD HUB   
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Την συμμετοχή της στον Ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός Eurogas, που εκπροσωπεί τη βιομηχανία του 
φυσικού αερίου, παρόχους και διανομείς, απέναντι σε 
θεσμικά όργανα και Αρχές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο ανακοίνωσε η ΕΔΑ Αττικής, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στον Οργανισμό συμμετέχουν μεγάλες εταιρείες φυσικού 
αερίου, όπως η ENI, η Gaslog, η Shell, η Edison κα., κα-
θώς και η ΔΕΠΑ Εμπορίας από την Ελλάδα. 
Αποστολή της Eurogas είναι η ενίσχυση του ρόλου του 
φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα των κρατών - με-
λών της ΕΕ, μέσω του διαρκούς διαλόγου με φορείς της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τους διεθνείς παραγωγούς 

αερίου, και τα συναφή ιδρύματα και οργανισμούς. Επι-
πλέον, ο οργανισμός προωθεί την ομαλή λειτουργία της 
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς αερίου, υποστηρίζει 
τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ και παρέχει δομημένη 
υποστήριξη στα μέλη της σε θέματα πολιτικής της ΕΕ. 
Σχετικά με την εξέλιξη, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της ΕΔΑ Αττικής, Πιέρρος Χατζηγιάννης δήλωσε: «Είναι 
μεγάλη τιμή για την ΕΔΑ Αττικής να συμπεριλαμβάνεται 
στα επίλεκτα μέλη της Eurogas. Αφενός γιατί είναι εν-
δεικτικό της σημασίας και του ρόλου της εταιρείας στην 
αγορά του φυσικού αερίου και αφετέρου γιατί μέσω 
στρατηγικών συνεργασιών σαν αυτή, έχουμε τη δυνατό-
τητα να συμβάλλουμε ακόμη πιο ενεργά στην ενίσχυση, 

ανάπτυξη και εξέλιξη της αγοράς φυσικού αερίου στη 
χώρα μας. Η συμμετοχή της ΕΔΑ Αττικής στην Eurogas 
αποφασίστηκε με γνώμονα ότι οι αρχές και οι θέσεις του 
οργανισμού ταυτίζονται πλήρως με το όραμα και την 
αποστολή μας, που δεν είναι άλλος από το να φτάσει το 
φυσικό αέριο σε κάθε γωνιά της Αττικής, ώστε οι πολίτες 
της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας να έχουν ισότιμη 
πρόσβαση σε μια οικονομική, αποδοτική και περιβαλλο-
ντικά φιλική μορφή ενέργειας, συμβάλλοντας ταυτόχρο-
να αποφασιστικά στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων 
της χώρας».

Ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, ξεκίνησε χθες  25 Ιανουαρίου 
2021, επίσημα, τη θητεία του, αναλαμβάνοντας τα νέα 
του καθήκοντα ως προέδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευ-
νας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η εκλογή του στη θέση αυτή 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020, όταν 
ο κ. Τζοβάρας εξελέγη ομόφωνα πρόεδρος του κέντρου 
από ανεξάρτητη επταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από 
διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες και ακαδημαϊκούς 
του εσωτερικού και εξωτερικού. Η επιτροπή ορίστηκε 
από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Και-
νοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) της γενικής γραμματείας Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων (ΥΠΑΝ).
Όραμα του κ. Τζοβάρα, όπως σημειώνεται, αποτελεί η 
διατήρηση του ΕΚΕΤΑ ως πόλου καινοτομίας στις κύριες 
ερευνητικές του κατευθύνσεις και η προσαρμογή του 
κέντρου προκειμένου να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα 
αλλά και μακροπρόθεσμα στις επικείμενες προκλήσεις. 
Επίσης, θα εστιάσει στην ευθυγράμμιση του ΕΚΕΤΑ με τις 
εμβληματικές δράσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο, με απώτερο στόχο την προώθηση της τεχνολογι-
κής καινοτομίας, ώστε το κέντρο να διαδραματίσει ενεργό 
ρόλο στη Βιομηχανική Επανάσταση 4.0 (Industry 4.0). 
Προς την επίτευξη αυτού του στόχου πρόκειται να ανα-
πτυχθούν νέες δράσεις βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας 
στα πεδία της τεχνητής νοημοσύνης, των τεχνολογιών 
χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, της ολιστικής προ-
σέγγισης υγείας-διατροφής, των πράσινων και βιώσιμων 
μεταφορών, καθώς και της βιο-οικονομίας και κυκλικής 
οικονομίας.
Η ακριβής ονομασία της θέσης που αναλαμβάνει ο κ. 
Τζοβάρας είναι διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης και 
πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ.

βιογραφικό
Ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, από τον Οκτώβριο του 2013 
μέχρι και την εκλογή του ως προέδρου του ΕΚΕΤΑ διετέλε-
σε διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ, ενώ παραμένει 
διευθυντής του Εργαστηρίου Εικονικής και Επαυξημένης 
Πραγματικότητας του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ. Έλαβε το Δίπλωμα 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ (1992) και 
το Διδακτορικό Δίπλωμα στη «Συμπίεση εικόνων δύο και 
τριών διαστάσεων» (1997) από το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης και είναι Ερευνητής Α’ του ΕΚΕΤΑ 
από το 2010.
Επί 8 χρόνια (2010-2018) διατέλεσε επισκέπτης καθηγη-
τής στο Imperial College London (Faculty of Engineering, 
Department of Electrical and Electronic Engineering, 
Intelligent Systems & Networks group), ενώ επί του πα-
ρόντος είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της 
Λευκωσίας (Institute For the Future - IFF).
Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ. Δημήτριου Τζοβά-
ρα περιλαμβάνονται η όραση με υπολογιστή, η εικονική 
και επαυξημένη πραγματικότητα, η οπτική αναλυτική, η 
ανάλυση δεδομένων πολλών διαστάσεων, η μηχανική 
μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, ασχολείται 
ενεργά με την εφαρμοσμένη έρευνα για την παροχή 
καινοτόμων λύσεων στους τομείς της Ενέργειας, της 
Ιατρικής, της Βιομηχανίας 4.0, των Μεταφορών και του 
Πολιτισμού.
Ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας διαθέτει πλούσιο επιστημονι-
κό και ερευνητικό έργο, το οποίο αποτιμάται μέχρι σήμε-
ρα σε 3 βιβλία, 54 κεφάλαια βιβλίων, 200 άρθρα σε έγκρι-
τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 569 παρουσιάσεις 
σε διεθνή συνέδρια. Επίσης, έχει υπάρξει κριτής πληθώ-
ρας επιστημονικών εργασιών, επιμελητής έκδοσης των 
EURASIP Journal of Applied Signal Processing (JASP) και 

Computer Journal, καθώς και κύριος επιμελητής έκδοσης 
των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Transactions on 
Image Processing και Signal Processing Letters της ΙΕΕE.
Από το 1992 έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 220 
ευρωπαϊκά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Καινοτομίας και έχει πρωτοστατήσει στη σύναψη 
βιομηχανικών συμβολαίων με κορυφαίες εταιρίες στον 
κόσμο όπως η Samsung. Έχει μεγάλη διοικητική εμπειρία 
συμμετέχοντας ως συντονιστής έργου ή επιστημονικός 
και τεχνικός διευθυντής σε περισσότερα από 40 έργα την 
τελευταία πενταετία.
Από το 2007 συμμετέχει σε διαχειριστικές Επιτροπές και 
Συμβούλια, αναφορικά με τον καθορισμό πολιτικής έρευ-
νας και ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής και 
των επικοινωνιών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο (μέλος της ομάδας Εθνικών Εκπρόσωπων της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα FP7, 
μέλος του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με 
τριετή θητεία).
Ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, δραστηριοποιείται έντονα 
στα πεδία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. 
Είναι συνιδρυτής έξι spin-offs του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, εμπνευ-
στής του πρώτου Έξυπνου Ενεργειακού Σπιτιού του 
ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ που έχει ήδη αναγνωριστεί και επισήμως 
από την ΕΕ ως Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital 
Innovation Hub) και συντονιστής του Mega Project 3 
«Artificial Intelligence and Simulation Applications» του 
Τεχνολογικού Πάρκου Τέταρτης Γενιάς ThessInTec. Τέλος, 
είναι κάτοχος δυο πατεντών στην περιοχή της εικονικής 
πραγματικότητας και της υγείας, ενώ το 2018 έκανε υπο-
βολή δύο νέων πατεντών σχετικών με τη ρομποτική και 
ειδικότερα στον τομέα της αποκατάστασης υγείας και των 
οικονομικών.

ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ eUroGas Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΑΝΕΛΑβΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ, ΔΡ. Δ. ΤζΟβΑΡΑΣ
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Δάνειο ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 
της εθνικής συνδρομής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020, με τη συνολική στήριξη της ΕΤΕπ να ανέρχεται 
σε 1,7 δισ. ευρώ.
Πρωτοβουλία για την επιτάχυνση έργων μικρής κλί-
μακας, όπως έρευνας και καινοτομίας, επιχειρημα-
τικότητας, καθαρής ενέργειας, προστασίας του περι-
βάλλοντος, εκπαίδευσης και υγείας.
Οι επενδύσεις προτεραιότητας σε έργα μικρής κλί-
μακας, με μεγάλο αντίκτυπο σε όλη την Ελλάδα, θα 
επιταχυνθούν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, χάρη στη συμ-
φωνία που υπέγραψαν χθες ο Υπουργός Οικονομικών 
και Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, 
Werner Hoyer και ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αρμόδιος 
για την Ελλάδα, Christian Kettel Thomsen.
 Αυτή η σημαντική συμφωνία θα επιτρέψει την ομαλή 
χρηματοδότηση προγραμμάτων που υλοποιούνται 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα αυξήσει τον 
οικονομικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο. Η χρηματο-
δότηση από την ΕΤΕπ, ύψους 200 εκατ. ευρώ, αποτε-
λεί την τελική δόση της συνολικής δανειακής στήριξης 
ύψους 1,7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της ελληνικής εθνι-
κής συνδρομής σε έργα προτεραιότητας σε ολόκληρη 
τη χώρα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Δι-
αρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ε.Ε.
Με τη συνολική δανειακή στήριξη από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, επιταχύ-
νεται η αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Δι-
αρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων από τη χώρα 
μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσε-
ων, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, 
την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμο-
γή στην κλιματική αλλαγή, την τόνωση της επιχειρη-
ματικότητας και τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των 
έργων προτεραιότητας. Η σημερινή, νέα συμφωνία 
για χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ αποτελεί 
συνέχεια της επιτυχούς αξιοποίησης προηγούμενης 
χρηματοδότησης και θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση 
προγραμμάτων εθνικής σημασίας. Η στενή συνεργα-
σία μεταξύ της Ελλάδας και της Ομάδας Επενδύσεων 

της ΕΤΕπ για την Ελλάδα προσφέρει νέες ευκαιρίες και 
συμβάλλει ουσιαστικά στην ισχυρή, βιώσιμη και χω-
ρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη της χώρας από τις υγει-
ονομικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της 
COVID-19», δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός 
Οικονομικών και Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων.
Από την πλευρά του ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, δήλωσε: «Με μεγάλη ικα-
νοποίηση χαιρετίζουμε τη συμφωνία που υπέγραψαν 
σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊ-
κούρας και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσε-
ων, κ. Γιάννης Τσακίρης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων. Συμφωνία με την οποία θα ενισχυθούν 
δράσεις σημαντικές για την ελληνική οικονομία και τη 
στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα σ’ αυτούς 
τους τόσο δύσκολους καιρούς. Η μεγάλη απορρόφηση 
των πόρων του ΕΣΠΑ που πέτυχε η Ελλάδα τον τελευ-
ταίο χρόνο αύξησε τον βαθμό της αξιοπιστίας μας και 
μας δίνει την δυνατότητα να προχωρούμε σε ακόμη 
γενναιότερα βήματα».
«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί βασι-
κό εταίρο της Ελλάδας και υποστηρίζει τις δημόσιες 
και ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν τη δυνατότητα 
να φέρουν θετικές αλλαγές σε ολόκληρη τη χώρα. Η 
σημερινή συμφωνία για χρηματοδότηση ύψους 200 
εκατ. ευρώ ολοκληρώνει την υποστήριξη της ΕΤΕπ για 
επενδύσεις στη χώρα που συγχρηματοδοτούνται από 
την Ε.Ε. στην περίοδο 2014-2020 και ακολουθεί την 
επιτυχή υλοποίηση εκατοντάδων έργων στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
δεσμεύεται να συνεχίσει και να ενισχύσει τη στενή συ-
νεργασία με την ΕΤΕπ», δήλωσε ο Γιάννης Τσακίρης, 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
«Οι επενδύσεις για την υποστήριξη δράσεων στην 
υγεία και την εκπαίδευση, την ενίσχυση των οικονομι-
κών ευκαιριών και της δράσης για το κλίμα είναι καθο-
ριστικής σημασίας για την Ελλάδα σε αυτούς τους δύ-
σκολους καιρούς. Η σημερινή, νέα συμφωνία ύψους 
200 εκατ. ευρώ θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση και θα επιταχύνει την πράσινη ανά-
καμψη μετά την πανδημία της COVID-19. Η εξαιρετική 
συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της 

Ομάδας Επενδύσεων για την Ελλάδα του ομίλου της 
ΕΤΕπ αποτελεί απόδειξη της διαρκούς, έντονης, θετι-
κής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και της Τράπεζας της 
Ε.Ε.», δήλωσε ο Werner Hoyer, Πρόεδρος της ΕΤΕπ.
Ξεκλειδώνοντας επενδύσεις υψηλού αντίκτυ-
που σε σημαντικούς τομείς
Η επιβεβαίωση της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ θα επι-
ταχύνει σημαντικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων, στην 
έρευνα και την καινοτομία, τη μικρομεσαία επιχειρη-
ματικότητα, τις επικοινωνίες, τις βιώσιμες μεταφορές, 
το νερό, τα απόβλητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας και την ενεργειακή απόδοση, την υγεία, την εκπαί-
δευση και την αστική ανάπλαση σε όλη την Ελλάδα.
 Ενισχύοντας τη δράση για το κλίμα στην Ελλάδα
Περισσότερο από το 25% των έργων θα συμβάλουν 
στη μείωση των εκπομπών ρύπων και των επιπτώσε-
ων της κλιματικής αλλαγής και θα βοηθήσουν την Ελ-
λάδα να συνεισφέρει στην επίτευξη των παγκόσμιων 
κλιματικών στόχων.
Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σχέδια βελτίωσης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας για την εξοικονόμη-
ση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, 
σχέδια έξυπνης διανομής ενέργειας και έργα βελτίω-
σης της διαχείρισης των υδάτων. 
Ενισχύοντας τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων με την Ελληνική Κυ-
βέρνηση
Κατά την επίσκεψή του στην ΕΤΕπ, ο Υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, αρ-
μόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, συ-
ζήτησε με τον Πρόεδρο της ΕΤΕπ, Werner Hoyer, τον 
Αντιπρόεδρο, Christian Kettel Thomsen και την ειδική 
Ομάδα Επενδύσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα τρόπους 
εντατικοποίησης της τεχνικής συνεργασίας με την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με σκοπό να ενισχυθεί 
ο αντίκτυπος των μελλοντικών επενδύσεων στη χώρα.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι το χρημα-
τοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκει 
στα κράτη-μέλη της. Παρέχει μακροπρόθεσμη χρημα-
τοδότηση για υγιείς επενδύσεις, προκειμένου να συμ-
βάλλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ε.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΤΗΡΙΞΗ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕΠ 
Για έργα κοινωνικής συνοχής, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και ενίσχυσης της οικονομίας
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Η κυβέρνηση έχει εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο 
ώστε ο ΕΦΚΑ να είναι σε θέση να μειώσει περαιτέρω 
και με ταχύτερους ρυθμούς το πλήθος των εκκρεμών 
συντάξεων, ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτης Τσακλόγλου, απα-
ντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευ-
τή του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλη Κεγκέρογλου, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ. 
«Αυτό βεβαίως μέχρι την πλήρη ψηφιοποίηση των συ-
στημάτων απονομής σύνταξης, η οποία θα επιτευχθεί 
με την πλήρη παραγωγική λειτουργία του συστήμα-
τος «ΑΤΛΑΣ», οπότε και ευελπιστούμε ότι θα επιλυθεί 
οριστικά αυτό το σοβαρό πρόβλημα», διευκρίνισε ο 
κ. Τσακλόγλου και ενημέρωσε ότι το σχέδιο, για το 
τρέχον και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, πε-
ριλαμβάνει:
- τη δυνατότητα προσωρινής στελέχωσης των υπηρε-
σιών του ΕΦΚΑ με πρώην υπαλλήλους των Ταμείων 
που έχουν συνταξιοδοτηθεί, οι οποίοι είναι έμπειρα 
στελέχη στο θέμα της απονομής συντάξεων
- τη συγκρότηση κλιμακίων εργαζομένων με παροχή 
επιπλέον αμοιβών βασισμένο στην επίτευξη συγκεκρι-
μένων στόχων 
- αποσπάσεις από άλλους φορείς του Δημοσίου προς 
τον ΕΦΚΑ για ένα διάστημα έξι μηνών
- προσωρινή διάθεση προσωπικού από επιστημονικά 
επιμελητήρια στον ΕΦΚΑ
- προσλήψεις νέων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ, ώστε να 
απελευθερωθούν στελέχη με εμπειρία στην απονομή 
συντάξεων που τώρα απασχολούνται σε άλλες δρα-
στηριότητες
- αγορά φορητών υπολογιστών, ώστε οι απασχο-
λούμενοι μέσω τηλεργασίας υπάλληλοι του ΕΦΚΑ να 
μπορούν να εκτελούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους
- η κυβέρνηση μελετά την πρόσληψη ενός project 
manager, από τον ιδιωτικό τομέα, με αποκλειστικό 
αντικείμενο την επιτάχυνση της απονομής εκκρεμών 
συντάξεων
- κωδικοποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, 
προκειμένου να γίνεται η επεξεργασία όσο το δυνατόν 
περισσότερων συνταξιοδοτικών αιτημάτων από το 
υφιστάμενο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

απονομής συντάξεων
- ενισχύονται τα αρμόδια υποκαταστήματα με την 
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και ενισχύεται ο 
προγραμματισμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
υπαλλήλων του ΕΦΚΑ.
Οι εκκρεμότητες 
Ως προς τα στατιστικά στοιχεία για τις εκκρεμείς συ-
ντάξεις, o υφυπουργός Εργασίας ανέφερε ότι το 2020 
ολοκληρώθηκαν 161.770 αιτήματα συνταξιοδότησης. 
«Αυτό σημαίνει ότι ήταν 38.447 αιτήματα παραπάνω 
σε σύγκριση με το 2019 και παρά τις συνέπειες της 
πανδημίας που είχαμε στο ίδιο διάστημα», επισήμανε 
ο υφυπουργός και υπογράμμισε ότι «με βάση τα ίδια 
στοιχεία και τη μηνιαία τους κατανομή, οι ρυθμοί διεκ-
περαίωσης των αιτημάτων αυτών ήταν όλο και μεγα-
λύτεροι μετά το τέλος του πρώτου κύματος της πανδη-
μίας». «Στις συνολικές εκκρεμότητες για κύρια σύνταξη 
στο τέλος του 2020 οι εκκρεμείς αιτήσεις ήταν 154.000 
και οι περισσότερες εξ αυτών, οι 45.000 περίπου, 
αφορούν το ΙΚΑ, 31.000 τον ΟΓΑ, 28.000 τον πρώην 
ΟΑΕΕ και 22.000 περίπου το δημόσιο». Ο υφυπουργός 
έδωσε ειδικότερα στοιχεία για Κρήτη, όπου σύμφωνα 
με τον ΕΦΚΑ, «οι συνολικές εκκρεμείς συντάξεις, αιτή-
σεις κύριας σύνταξης ανέρχονται σε 7.347. Οι 3.475 
αφορούν το τέως ΙΚΑ στα υποκαταστήματα Χανίων 
και Ηρακλείου, οι 1312 αφορούν το τέως ΟΑΕΕ και οι 
2.560 αφορούν τον τέως ΟΓΑ». 
Το σύνολο των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων 
«είναι λίγο λιγότερο από 120.000, ανέρχεται στις 
119.694, εκ των οποίων οι 55.000 είναι ληξιπρόθε-
σμες», όπως ανέφερε ο υφυπουργός. Το πλήθος των 
αιτήσεων για εφάπαξ ανέρχεται στις 6.822, εκ των 
οποίων οι ληξιπρόθεσμες είναι 3.242. 
«Προφανώς δεν μπορεί η κυβέρνηση να υπερηφα-
νευτεί για πρόοδο στο θέμα των εκκρεμών συντάξε-
ων. Στην καλύτερη περίπτωση είστε στα ίδια χάλια με 
την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ», σχολίασε 
ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέ-
ρογλου και πρόσθεσε: «Αυτό οφείλεται, πέρα από το 
ότι πέρασαν πολλά χρόνια, στο γεγονός ότι και ο νό-
μος Κατρούγκαλου, αλλά και η συνέχεια, έδειξαν ότι 
το Υπουργείο Εργασίας δεν αντιλαμβάνεται τον τρόπο 

με τον οποίο έπρεπε να γίνει η ενοποίηση των Ταμεί-
ων και η μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο». Ο 
κ. Κεγκέρογλου ζήτησε επίσης να διευκρινιστεί εάν η 
ψηφιοποίηση από ιδιωτική εταιρεία θα γίνει εντός του 
ΕΦΚΑ και αν υπάρχει ασφάλεια των προσωπικών δε-
δομένων. 
«Το θέμα των εκκρεμών συντάξεων αποτελεί ζήτημα, 
το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Επισημαίνω δε 
και τη δέσμευση του πρωθυπουργού, για την απονο-
μή, ει δυνατόν του συνόλου των εκκρεμών συντάξεων, 
έως το τέλος του 2021. Σας διαβεβαιώνω ότι η κυβέρ-
νηση στηρίζει τον ΕΦΚΑ στο έργο του, έτσι ώστε εντός 
του έτους να εξαλειφθούν οι εκκρεμότητες», απάντησε 
ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και πρόσθεσε: «Το σχέδιο που έχουμε εκπονήσει για τη 
μείωση των εκκρεμών συντάξεων, θεωρούμε ότι δίνει 
τα κατάλληλα εργαλεία στον ΕΦΚΑ για την εκπλήρωση 
του δύσκολου αυτού έργου. Όμως, ο ΕΦΚΑ βρίσκεται 
εν μέσω μίας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης, που εί-
ναι ο σταδιακός ψηφιακός μετασχηματισμός του. Από 
τον Ιούλιο του 2020 έχει ξεκινήσει η ψηφιακή απονομή 
συντάξεων ξεκινώντας από τις συντάξεις χηρείας και 
τις συντάξεις του ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση. Η 
διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται από πολύ σημαντι-
κά βήματα, όπως η ψηφιοποίηση όλων των κανό-
νων συνταξιοδότησης, αλλά κυρίως από μείωση της 
γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των πολιτών. 
Θεωρούμε πως μέσα από αυτήν τη δύσκολη διαδρομή 
μεσοπρόθεσμα θα οδηγηθούμε σε μία νέα κατάσταση, 
όπου οι πολίτες θα απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες από τον ΕΦΚΑ».
Ο υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι το ειδικό σχέδιο 
με πρόσθετα μέτρα και η αξιοποίηση των σύγχρονων 
τεχνολογιών, που καταρτίζεται σε συνεργασία με τον 
ΕΦΚΑ, αφορά κυρίως τις συντάξεις που έχουν καθυ-
στερήσει περισσότερο. «Μέχρι τώρα έχει γίνει πολύ 
σημαντική προσπάθεια σε ένα δύσκολο πεδίο, συντε-
λούντος και του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά η 
προσπάθεια για προφανείς λόγους πρέπει να επιτα-
χυνθεί και εκεί πραγματικά θα συμφωνήσω μαζί σας», 
είπε ο Παναγιώτης Τσακλόγλου απευθυνόμενος στον 
Βασίλη Κεγκέρογλου.

βΟΥΛΗ - Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: Η ΚΥβΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΡΙζΕΙ ΤΟΝ ΕφΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Έτσι ώστε εντός του έτους να εξαλειφθούν οι εκκρεμότητες
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Τηλεδιάσκεψη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων με αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομο-
σπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
 Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοί-
νωση:
 Τα μέτρα για την στήριξη της αγορά εργασίας την «επό-
μενη ημέρα» της πανδημίας του κορωνοϊού και η βελ-
τιστοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κα-
τάρτισης, θέματα που συνδέονται μεταξύ τους έχοντας 
ως «κοινό παρονομαστή» τα κονδύλια από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο της 
τηλεδιάσκεψης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης κ. Κωστή Χατζηδάκη με αντιπροσωπεία της 
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματι-
κότητας (ΕΣΕΕ).
Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, αποτελεί απόλυτη προτε-
ραιότητα η «οξυγόνωση» της αγοράς εργασίας το αμέ-
σως επόμενο διάστημα μετά την «αποσωλήνωσή» της 
από τα μέτρα που ισχύουν σήμερα, όπως οι αναστολές 
των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων. «Πρόκει-
ται για θέμα που θα τα δούμε οριζόντια ως κυβέρνηση, 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και τα υπόλοιπα συναρμόδια υπουρ-
γεία. Βαρύνουσα θέση στον σχεδιασμό του υπουργείου 
Εργασίας για την επόμενη ημέρα έχουν τα προγράμματα 
κατάρτισης, όπου ζητούμενο είναι να συνδυάσουμε την 
ταχύτητα και τη διαφάνεια με την αποτελεσματικότητα. 
Μιλάμε για στοχευμένα προγράμματα που να «πιάνουν 
τόπο», με θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων για την πιστο-
ποίηση των φορέων, αλλά και σωστή παρακολούθηση 
και αξιολόγηση, ώστε να υπάρχει καθαρή εικόνα για την 
προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων, τόσο για τους 
ανέργους και τους εργαζομένους, όσο και για τις επιχει-
ρήσεις».
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν στην ΕΣΕΕ οι βασικοί 
άξονες του υπό κατάρτιση εργασιακού νομοσχεδίου 
και η φιλοσοφία του νομοσχεδίου για την μεταρρύθ-
μιση του συστήματος της επικουρικής ασφάλισης για 
τους νέους εργαζομένους, με τον αρμόδιο υφυπουργό 
κ. Πάνο Τσακλόγλου να τονίζει –μεταξύ άλλων- ότι σε 
βάθος χρόνου θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες αποδόσεις 
σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.
Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε 

ότι προσβλέπει σε τακτική συνεργασία και επικοινωνία 
με την ΕΣΕΕ, δηλώνοντας βέβαιος ότι η Συνομοσπονδία 
θα καταθέσει περαιτέρω ιδέες για τις πρωτοβουλίες που 
θα ακολουθήσουν και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά 
με τις προτάσεις της στην καλύτερη αξιοποίηση των κοι-
νοτικών πόρων, και στο νέο χάρτη της κατάρτισης. «Και 
για τα εργασιακά και για τα υπόλοιπα θέματα θα γίνει η 
συζήτηση που πρέπει να γίνει, δεν θα φέρουμε κανέναν 
προ εκπλήξεων. Δίνουμε έμφαση στην επόμενη ημέρα 
της πανδημίας και την κατάρτιση», κατέληξε.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν από πλευράς του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
εκτός των κ.κ. Χατζηδάκη και Τσακλόγλου, η Γενική 
Γραμματέας Εργασίας κ. Άννα Στρατινάκη και η Γενική 
Γραμματέας Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παυλίνα Καρα-
σιώτου. Από πλευράς ΕΣΕΕ συμμετείχαν ο πρόεδρος της 
Συνομοσπονδίας κ. Γιώργος Καρανίκας, ο Γενικός Γραμ-
ματέας κ. Νίκος Μπόνης, η Διευθύντρια του ΙΝ.ΕΜ.Υ 
- ΕΣΕΕ κ. Βάλια Αρανίτου και ο Διευθυντής του Τομέα 
Κατάρτισης κ. Δημήτρης Πρίφτης. 

Την ικανοποίηση τους για την στάση της νέας πολιτι-
κής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, στα σημα-
ντικά θέματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, εξέφρασαν ο πρόεδρος και μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ) , σε χθεσινή συνεδρίασή του, με τη συμμετο-
χή του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, του αν. 
υπουργού αρμόδιου για θέματα Αυτοδιοίκησης Στ. 
Πέτσα και του γ.γ. του υπουργείου, Μιχάλη Σταυρια-
νουδάκη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.  
«Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα προχωρήσουμε μπροστά 
γρήγορα και αποτελεσματικά, σε άμεση συνεργασία 
με το υπουργείο Εσωτερικών» τόνισε ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ, Δ. Παπαστεργίου και πρόσθεσε: «Τόσο η αλλαγή 
του εκλογικού νόμου που μας προανήγγειλε υπουρ-
γός, όσο και οι αλλαγές που θα ψηφιστούν στον ν.4412 
θα δώσουν έναν αέρα δυναμικής στην τοπική αυτοδι-

οίκηση. Γρήγορα, αποτελεσματικά και με διαφάνεια 
θα επιτελούμε το έργο για το οποίο μας ψήφισαν οι 
πολίτες». Επίσης υπογράμμισε ότι «η έκτακτη οικονο-
μική βοήθεια λόγω πανδημίας αλλά και το γεγονός ότι 
ανοίγει το θέμα της διεύρυνσης των πόρων, δείχνουν 
ότι υπάρχει βούληση για πιο ισχυρή τοπική αυτοδι-
οίκηση». Ειδικότερα, αναφερόμενος στον εκλογικό 
νόμο, επισήμανε την αναγκαιότητα της αλλαγής του. 
Για το θέμα των αρμοδιοτήτων ανέφερε ότι η ΚΕΔΕ 
θα καταθέσει μέσα στις επόμενες μέρες τις θέσεις της. 
«Είναι η ώρα να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες και 
μέσα από την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση να προχω-
ρήσουμε στην βελτιστοποίηση του έργου της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών» 
σημείωσε. Για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ζή-
τησε να «τρέξουν» οι διαδικασίες και να συμφωνηθεί 
πλαφόν «ανά ομάδα έργων, ώστε να μην υπάρξουν 

αποκλεισμοί από το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα». Ο 
κ. Παπαστεργίου, επανέλαβε το αίτημα της ΚΕΔΕ για 
συμμετοχή στο ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης ενώ είπε 
πως θα σταλεί και σχετική επιστολή στον πρωθυπουρ-
γό και τους αρμόδιους υπουργούς. Σε ό,τι αφορά την 
κινητικότητα, έκανε λόγο για «αποψίλωση των δήμων 
μας - πρέπει να σταματήσει και να μπορέσουμε με ικα-
νά στελέχη να προωθήσουμε τις πολιτικές μας που θα 
μας κάνουν ακόμη πιο χρήσιμους στους πολίτες». Από 
τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ τέθηκε και το ζήτημα της δια-
χείρισης απορριμμάτων. «Θέλουμε να είναι ξεκάθαρο 
ότι τα απορρίμματα και η διαχείρισή τους είναι απο-
κλειστική αρμοδιότητα του Α’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης» 
είπε. Τέλος, ζήτησε να υπάρξει προγραμματισμός για 
τον εμβολιασμό προσωπικού των ΟΤΑ και της Δημο-
τικής Αστυνομίας. 

Κ. ΧΑΤζΗΔΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΕΕ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Στα θέματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση
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Επανεκκίνηση έκανε χθες το πρόγραμμα «Εξοικονο-
μώ-Αυτονομώ», με το άνοιγμα στις 10 το πρωί της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πλατ-
φόρμα έκλεισε στις 10:46 το πρωί και υποβλήθηκαν 6.601 
αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 3.124, δεσμεύο-
ντας ποσό 68,69 εκατ. ευρώ. Η μέση επιχορήγηση ανά 
εγκριθείσα αίτηση είναι της τάξης των 22.000 ευρώ. 

   Μετά από τις τεχνικές παρεμβάσεις, στις οποίες προχώ-
ρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο μέ-
σος χρόνος δημιουργίας και υποβολής της κάθε αίτησης 
ανήλθε σε περίπου 15 λεπτά, έναντι χρόνου περίπου 10 
λεπτών κατά την προηγούμενη διαδικασία υποβολής.
   Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους 
του ΕΣΠΑ, με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου για 

την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και θα ακολουθήσει 
την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων στην Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας θα γίνει τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 
και την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου θα πάρουν σειρά οι αιτή-
σεις που αφορούν σε πολυκατοικίες (Τύπος Α & Β) για όλη 
την επικράτεια. 

Το αίτημα να υπάρχει μέριμνα για ένα ειδικό χωροταξικό 
σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να προσδιορι-
στούν οργανωμένα οι χώροι των υποδομών των ΑΠΕ και 
να είναι ξεκάθαρο το πεδίο για τη γεωργία, την κτηνοτρο-
φία, την αλιεία στις λίμνες και τις λοιπές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στον τόπο, διατύπωσε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος 
Κασαπίδης, κατά τη διάρκεια των επαφών που είχε στην 
Αθήνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώ-
στα Σκρέκα. 
«Ήδη έχω συγκροτήσει μια άτυπη ομάδα μηχανικών, 
συνεργατών μου. Διατρέχουμε όλη την περιφέρεια για να 
βρούμε χώρους τους οποίους θα προτείνουμε στον χω-
τοταξικό σχεδιασμό που γίνεται και θα ολοκληρωθεί και 
αυτός μέχρι τέλος Φεβρουαρίου για την Περιφέρειά μας 
ως χώρους υποδοχής των επενδύσεων. Από την πλευρά 
μας γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ώστε οι ημερομηνίες 
για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, το σχέδιο δίκαιης μετά-
βασης, το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων να συμπέσουν με την ολοκλήρω-
ση του χωροταξικού πλαισίου της Δυτικής Μακεδονίας, 
ώστε να ενσωματωθούν τέτοιες χρήσεις γης στο χωρο-
ταξικό που θα αποκτήσει για πρώτη φορά η Περιφέρειά 
μας» πρόσθεσε και τόνισε ότι το επόμενο διάστημα θα 
υπάρχουν συχνές επαφές με τους αρμόδιους υπουργούς 
της κυβέρνησης και τους τεχνικούς συμβούλους.
Σε ό,τι αφορά την απολιγνιτοποίηση της περιοχής, έθεσε 
στον κ. Σκρέκα τις 15 διεκδικήσεις που θέτει η Περιφέ-
ρεια ως προϋπόθεση για να τεθεί ομαλά σε εφαρμογή το 
σχέδιο δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η όποια 

διαδικασία θα πρέπει να γίνει με την ενεργό συμμετοχή 
των θεσμικών οργάνων του τόπου, των δήμων και της 
περιφέρειας στα αποφασιστικά όργανα, με την πρόβλεψη 
για ισχυρά ανταποδοτικά οφέλη αλλά και με τη δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας ισάριθμων με εκείνες που θα χαθούν 
λόγω της απολιγνιτοποίησης. «Δεν είμαστε αρνητικοί, 
αντίθετοι και εχθρικοί σε ό,τι γίνει στον τόπο μας, αρκεί να 
υπάρχει ένα σχέδιο ρεαλιστικό» πρόσθεσε.
Εξάλλου, ο κ. Κασαπίδης ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με 
ενημέρωση που είχε από τον Υπουργό Μεταφορών Κώ-
στα Καραμανλή, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
το βόρειο τμήμα του άξονα Ε65 και θα μπει σε τροχιά υλο-
ποίησης ώστε να «κουμπώσει» στη Δυτική Μακεδονία με 
την Εγνατία, κοντά στα Γρεβενά. Σε ό,τι αφορά, ωστόσο, 
το θέμα των διοδίων στον κόμβο της Εγνατίας οδού στη 
Σιάτιστα, για το οποίο αντιδρούν ο Δήμος Βοϊου και η Πε-
ριφέρεια, κάνοντας λόγο για επιβάρυνση της μετακίνησης 
των πολιτών στην περιοχή, ο κ. Κασαπίδης μετέφερε τη 
θέση του υπουργού ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι αυτή τη 
στιγμή, δεδομένου ότι το θέμα έκλεισε το 2017 όταν έγινε 
ο σχεδιασμός για το μέλλον της Εγνατίας Οδού, η οποία 
πρόκειται να δοθεί σε παραχωρησιούχο, με την ένταξη 
του συνόλου των διοδίων στον εν λόγω σχεδιασμό. 
Ο Περιφερειάρχης ζήτησε από τον υπουργό Ανάπτυξης 
την επιτάχυνση των διαδικασιών για την εφαρμογή του 
προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρή-
σεων με επιπλέον ποσά, θέμα για το οποίο απάντησε ότι 
η κυβέρνηση σύντομα θα ανακοινώσει συνολικό πρό-
γραμμα για τις περιοχές στις οποίες οι επιχειρήσεις έμειναν 
κλειστές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με 
άλλες περιοχές. 
Για την κατασκευή του ΧΥΤΑ αμιάντου στο Ζιδάνι, ο Πε-

ριφερειάρχης σημείωσε ότι δεν έχει ληφθεί κάποια από-
φαση, ωστόσο η συγκεκριμένη συζήτηση έχει ανοίξει και 
σε αυτήν έχουν κληθεί επιστημονικοί φορείς από όλη την 
Ελλάδα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς καθώς και τα δημο-
τικά συμβούλια. 
Μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης γνωστοποίησε ότι σε 
επαφές του με την υφυπουργό Εργασίας και τον Αρχιεπί-
σκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος έθεσε το ζήτημα της 
συρρίκνωσης του πληθυσμού στη Δυτική Μακεδονία και 
την δυνατότητα αναζήτησης πόρων για την εφαρμογή 
πολιτικών ενίσχυσης της οικογένειας, ανάπτυξης κοι-
νωνικών υποδομών και αύξησης των γεννήσεων. Στη 
συνάντησή του με τον αν. υπουργό Εσωτερικών Στέλιο 
Πέτσα συζητήθηκε το θέμα του προγράμματος «Αντώνης 
Τρίτσης» και όπως έγινε γνωστό, η Περιφέρεια θα αντλή-
σει ποσό ύψους διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον 
υπάρξει η απαραίτητη προετοιμασία των μελετών ως το 
τέλος Μαρτίου. Από τον αν. υπουργό Υγείας Βασίλη Κο-
ντοζαμάνη ζήτησε τη στελέχωση των νοσοκομείων της 
Δυτικής Μακεδονίας με προσωπικό, τη δημιουργία νέων 
κλινικών σε νοσοκομεία για τα οποία υπήρξαν σχετικά 
αιτήματα, την ίδρυση του περιφερειακού ιατρείου του 
ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια και την αξιοποίηση των κέντρων 
φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στο Αμύνταιο και το 
Άργος Ορεστικό.
Σχετικά με την εικόνα που διαμορφώνεται στη Δυτική 
Μακεδονία σε ό,τι αφορά τον κορωνοϊό, ο κ. Κασαπίδης 
ανέφερε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει, η 
κατάσταση βελτιώνεται, κατά σειρά, στις περιφερειακές 
ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και στο τέλος, 
της Κοζάνης.

ΥΠΕΝ: ΣΤΗΝ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ 3.124 ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ζΗΤΑΕΙ Η ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑ
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Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής του από 
την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, το 
νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, για τη κύρωση της 
δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, με στόχο 
την αναβάθμιση και ενίσχυση των υποδομών του νο-
σοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς» στην Αθήνα και της 
‘Αννας Μαρίας Λουίζας Λάτση προς το Αντικαρκινικό 
νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο».
Υπέρ της αρχής ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ 
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, της Ελληνικής 
Λύσης και του ΚΚΕ επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια, 
ενώ το ΜεΡΑ25 δήλωσε «παρών».
Πάντως, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διευ-
κρίνισαν ότι δεν είναι εναντίον της σημαντικής αυτής 
δωρεάς, το συνολικό ύψος της οποίας φθάνει στα 
4 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιφυλάξεις και η κριτική τους 
επικεντρώθηκαν στις λοιπές διατάξεις του νομοσχε-
δίου, που αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού και προβλέπουν, μεταξύ άλλων, προ-
σλήψεις και μετακινήσεις ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού.
Στο επίκεντρο ωστόσο της συζήτησης, βρέθηκε το 
θέμα του εμβολιασμού, με τον αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη, να διαβεβαιώνει ότι δεν 
θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στη διαθεσιμότητα των 
εμβολίων και κανένας πολίτης που το επιθυμεί δεν θα 
μείνει ανεμβολίαστος.
«Κάθε εβδομάδα οι εμβολιασμοί ξεπερνούν κατά μέσο 
όρο τις 16.000, ενώ μέχρι σήμερα έχουν γίνει 174.000. 
Η Ελλάδα κάθε μέρα ανεβαίνει στον πίνακα των χω-
ρών με μεγάλο αριθμό εμβολιασμών», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Κοντοζαμάνης και πρόσθεσε:
«Η πρόοδος του εμβολιαστικού σχεδιασμού εξαρτά-
ται από τη διάθεση των εμβολίων. Την προηγούμενη 
εβδομάδα υπήρξε ένα πρόβλημα με την PFIZER και 
πράγματι ήταν μικρότερη η δόση που πήραμε από 
αυτή που ήταν στο πρόγραμμα, μετά όμως η παρα-
γωγή εξομαλύνθηκε και το σύνολο του τριμήνου θα 
είναι αμετάβλητο. Θα είναι μάλιστα και λίγο περισσό-
τερο από τις δόσεις που θα παραδίδονταν τον Δεκέμ-
βριο. Ακολουθούμε μια στρατηγική σε ό,τι αφορά τον 
πληθυσμό. Κρατάμε τη δεύτερη δόση σε αυτούς του 

πολίτες που κάνανε την πρώτη δόση και δεν υπάρχει 
πρόβλημα σε ενδεχόμενη μη παράδοση. Η έκτη δόση 
προβλέπεται στην άδεια κυκλοφορίας και ορίζει ότι 
κάθε φιαλίδιο περιέχει έξι δόσεις».
Ο εμβολιαστικός σχεδιασμός της χώρας βρέθηκε στο 
επίκεντρο και κατά την ακρόαση των εξωκοινοβου-
λευτικών φορέων, που κλήθηκαν να εκφράσουν τις 
απόψεις τους επί του νομοσχεδίου.
Τόσο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακο-
βιομηχανίας, Θεόδωρος Τρύφωνας, όσο και ο πρόε-
δρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων, 
Ολύμπιος Παπαδημητρίου, διευκρίνισαν ότι ακόμα και 
αν επιτρεπόταν από την ΕΕ, δεν μπορούν οι ελληνικές 
φαρμακοβιομηχανίες να διαθέσουν στο άμεσο μέλλον 
εμβόλια για τον κορωνοϊό.
Όπως τόνισαν, η παραγωγή βιολογικού φαρμάκου εί-
ναι μια χρονοβόρα διαδικασία και θα χρειάζονταν 18 
μήνες από τη στιγμή που θα υπογραφόταν συμφωνία 
για την παραγωγή των εμβολίων. 
«Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει την τεχνογνω-
σία και είναι έτοιμη να συνεργαστεί και να παράσχει 
τις υπηρεσίες της χωρίς όφελος σε ό,τι αφορά τον εμ-
βολιασμό», ανέφερε ο κ. Τρύφωνας, ενώ απαντώντας, 
ειδικότερα, στα ερωτήματα βουλευτών αν η Ελλάδα 
μπορεί να παράγει εμβόλια, σημείωσε:
«Η παραγωγή βιολογικού φαρμάκου έχει μια συγκε-
κριμένη και χρονοβόρα διαδικασία. Αν θεωρήσουμε 
ότι σε ενάμιση χρόνο θα έχουμε ανάγκη εμβολίων 
μπορεί να δημιουργήσουμε χωρίς όφελος εμβόλια. 
Έχουμε τη πρόθεση αλλά θέλει τουλάχιστο ενάμιση 
χρόνο. Είναι πολύ συγκεκριμένη και σύνθετη η δι-
αδικασία παραγωγής εμβολίων. Παράλληλα, στην 
Ελλάδα υπάρχει έλλειψη ειδικών μονάδων, είναι πολύ 
δύσκολο να παραχθεί έγκαιρα. Δυστυχώς είναι περιο-
ριστικός ο χρόνος για τα εμβόλια, ενώ θα χρειαστεί μια 
επένδυση ύψους 25 με 30 εκατ. ευρώ για την οποία δεν 
ξέρεις αν τον επόμενο χρόνο θα χρειαστούν».  
Ακόμα, ο κ. Τρύφωνας εστίασε στο άρθρο για το «κλό-
ου μπακ» που επαναφέρει, όπως είπε, τον τρόπο κα-
τανομής τους χωρίς να λύνει το πρόβλημα και έκανε 
λόγο για ανάγκη μείωσης του ποσοστού, τονίζοντας 
ότι είναι δυσβάστακτος ο φόρος των φαρμακοβιομη-

χανιών στην Ελλάδα, οι οποίοι θα πληρώσουν πάνω 
από 1,9 δισ. ευρώ. 
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε από την πλευρά του 
και ο  πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επι-
χειρήσεων Ολύμπιος Παπαδημητρίου. 
«Το σπάσιμο της “ πατέντας” δεν είναι κάτι που μπορεί 
να συζητηθεί, γιατί η Ελλάδα είναι μέρος της ΕΕ και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έρθει σε συμφωνία με σειρά 
εταιριών και η απόφαση μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μπορεί να ληφθεί. Μια παραγωγή βιολογικού φαρ-
μάκου που θα εξυπηρετούσε μόνο την Ελλάδα δεν θα 
ήταν βιώσιμη, ακόμα και με κρατική ενίσχυση, γιατί 
και έτοιμοι δεν είμαστε και χρειάζεται μεγάλη επένδυ-
ση για την παραγωγή εμβολίου το οποίο του χρόνου 
ίσως να μην χρειάζεται», ανέφερε.
Ο κ. Παπαδημητρίου συντάχθηκε με τον κ. Τρύφωνα 
και σε ό,τι αφορά το «κλόου μπακ», τονίζοντας ότι 
«στην Ελλάδα είναι φαινόμενο συνεχώς αυξανόμενο 
και δεν διέπεται από κανένα όριο».
«Η ρύθμιση του νομοσχεδίου το μόνο που κάνει είναι 
να περιορίσει το μέγεθος του “ κλόου μπακ”. Δεν προ-
σφέρει τίποτα στη Πολιτεία, τιμωρεί την καινοτομία 
και είναι σε αντίθεση με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης 
για προσέλκυση επενδυτών», συμπλήρωσε.
Κατά τα άλλα, με θετικά σχόλια αλλά και με διαφωνίες 
εκφράστηκαν οι υπόλοιποι φορείς, τόσο σε ό,τι αφο-
ρά το νομοσχέδιο όσο και για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού.
Ειδικότερα:   
Ο Λευτέρης Μπούλιας, διοικητής του νοσοκομείου 
Αθήνας «Γεώργιος Γεννηματάς» έκανε λόγο για «ση-
μαντική δωρεά που θα βοηθήσει στην αναβάθμιση 
και τον εκσυγχρονισμό ενός νοσοκομείου στο οποίο 
η επισκεψιμότητα των ασθενών ξεπερνά τις 100.000 
ετησίως».
«Τα οφέλη της δωρεάς θα είναι η βελτίωση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με ταχύτερη, αποτε-
λεσματικότερη και υψηλού επιπέδου φροντίδα των 
ασθενών», σημείωσε.

Συνέχεια στη σελ. 13

ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΜβΟΛΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Οι εκπρόσωποι των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών
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Συνέχεια από τη σελ. 12

Επίσης, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλό-
γου  Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μίλησε για «νομοσχέδιο 
που κινείται στη σωστή κατεύθυνση, βελτιώνοντας και 
εκσυγχρονίζοντας το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας 
του ΕΣΥ. Τα χρόνια προβλήματα του Δημόσιου Συστή-
ματος Υγείας απαιτούν μια συνολική ρύθμιση ωστόσο 
δεν ήταν δυνατόν εν μέσω πανδημίας να γίνει αυτό. Το 
ότι ενισχύθηκαν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι 
ένα επίτευγμα, όπως επίτευγμα είναι ότι, ενώ σε όλη 
την Ευρώπη ο εμβολιασμός ξεκίνησε στην αρχή ή στο 
μέσο του τρίτου κύματος, στη χώρα μας ξεκίνησε στην 
ύφεση του δεύτερου κύματος».
Παράλληλα, υποστήριξε ότι «ο αρχικός σχεδιασμός 
του υπουργείου για δύο εκατομμύρια εμβόλια σε κρα-
τικές δομές, μπορεί να ενισχυθεί εντάσσοντας στον 
σχεδιασμό και τις ιδιωτικές κλινικές».
« Ένα κομμάτι του εμβολιασμού να δοθεί στον ιδιω-
τικό τομέα που θα το αντιμετωπίζει ως προσφορά και 
όχι ως εμπορευματοποίηση. Υπάρχει δίκτυο χιλιάδων 
ιατρείων που θα μπορούσαν και θέλουν να συμβάλουν 
στον εμβολιασμό. Αν εντάξουμε αυτό το κομμάτι στον 
εμβολιαστικό σχεδιασμό και έχουμε και επάρκεια εμ-
βολίων, θα προσδοκούμε να έχουμε τις αποδόσεις που 
έχει το Ισραήλ», υποστήριξε.
Έντονα επικριτική εμφανίστηκε η Αφροδίτη Ρέτσιου, 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών 
Γιατρών,  κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «παραμέ-
νει προσηλωμένη στην πολιτική της εμπορευματοποί-
ησης του δημόσιου συστήματος υγείας».  
Ταυτόχρονα, δήλωσε αντίθετη στις μετακινήσεις και 
μεταφορές ιατρικού προσωπικού, σημειώνοντας ότι 
«δεν μπορεί σε περίοδο πανδημίας να κάνουμε επι-
λογή ποιοι δεν θα προσληφθούν», και ζήτησε «να 
προσληφθούν άμεσα για να καλύψουν τις κενές θέσεις, 
το σύνολο των συναδέλφων που έχουν υποβάλει υπο-
ψηφιότητα».
Η κ. Ρέτσιου έκανε λόγο για «τραγικές ελλείψεις», 
ενώ χαρακτήρισε «μεγάλη και επιτακτική την ανάγκη 
απεμπλοκής των νοσοκομείων από το σχέδιο του εμ-

βολιασμού» και πρόσθεσε ότι «άμεσα πρέπει να δη-
μιουργηθούν, εξοπλιστούν και στελεχωθούν με όλο 
το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό τα εμβολιαστικά 
κέντρα».
«Δεν μπορεί τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε εμβο-
λιαστικά κέντρα. Έχουν δημιουργηθεί τεράστια προ-
βλήματα για ασθενείς με χρόνια προβλήματα», είπε, 
ενώ εξέφρασε την αντίθεση της να συμμετέχουν στο 
σχέδιο εμβολιασμού ειδικευόμενοι γιατροί.
«Σαν γιατροί δεν μας ενδιαφέρουν οι μακάβριες στατι-
στικές. Τις συνέπειες θα τις δούμε αργότερα. Εμάς μας 
ενδιαφέρει πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ενώ 
θα μπορούσαν να σωθούν. Και σε αυτή την κατεύθυν-
ση η κυβέρνηση δεν έκανε ό,τι θα μπορούσε να κάνει», 
ανέφερε.
 Ακόμα, ζήτησε «να καταργηθεί η πατέντα και η χώρα 
μας να προμηθευτεί όλα τα διαθέσιμα και ασφαλή εμ-
βόλια, ανεξάρτητα από τις συμφωνίες της ΕΕ, για να 
προχωρήσει στον αναγκαίο εμβολιασμό». 
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, 
Ευάγγελος Φιλόπουλος, επεσήμανε ότι η δωρεά του 
Ιδρύματος Λάτση για το Αντικαρκινικό νοσοκομείο 
«Θεαγένειο», όχι μόνο θα ανακουφίσει εκατοντάδες 
ασθενείς, αλλά θα αποτελέσει και πρότυπο στη Βόρεια 
Ελλάδα. 
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διοικητής του 
Αντικαρκινικού νοσοκομείου «Θεαγένειο», υπογραμ-
μίζοντας ότι «το νοσοκομείο έχει μεγάλη φόρτιση, 
καθώς δέχεται πάνω από 2.500 χιλιάδες το μήνα ασθε-
νείς».
Ο Γιώργος Παπαθεωρίδης, πρόεδρος του Εθνικού Ορ-
γανισμού Μεταμοσχεύσεων και καθηγητής ιατρικής 
του ΕΚΠΑ, τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου «που εκ-
συγχρονίζει και τα πανεπιστήμια», σημειώνοντας ότι 
πλέον μπορούν να ξαναγίνουν φορείς μεταμοσχεύσε-
ων και να ανοίγουν κέντρα δότη.
Όπως είπε, «υπάρχει στενή συνεργασία με το υπουρ-
γείο Υγείας για την ενίσχυση των μεταμοσχευτικών 
μονάδων και σε δύο με τρείς μήνες θα είναι έτοιμο ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο».
Ο Αθανάσιος Διβγιώτης, πρόεδρος της Ελληνικής Οδο-

ντιατρικής Ομοσπονδίας, έκανε λόγο για νομοσχέδιο 
προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνοντας παράλ-
ληλα ότι «οι Έλληνες οδοντίατροι θέλουν να συμβά-
λουν με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουν 
στο μεγαλεπίβολο σχέδιο του εμβολιασμού εφόσον 
κριθεί απαραίτητο, είτε με τη συμμετοχή τους στα Εμ-
βολιαστικά Κέντρα είτε ως ιδιώτες».
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζο-
μένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος, 
ζήτησε «να λυθεί το μείζον ζήτημα που εκκρεμεί και 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται 
στη πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημί-
ας να ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, 
καθώς και να χαρακτηριστεί εργατικό ατύχημα σε πε-
ρίπτωση θανάτου».
«Μέχρι σήμερα έχασαν τη ζωή τους 22 συνάδελφοι, 
ενώ ο αριθμός όσων έχουν νοσήσει ξεπερνά τις 5.000. 
Εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τη διαχείριση 
της πανδημίας όταν έχουμε χάσει πάνω 5.000 συ-
νανθρώπους μας. Χάνουμε κάθε μέρα ένα λεωφορείο 
ανθρώπους. Και αυτοί που δίνουν τη μάχη στη πρώτη 
γραμμή δεν έχουν ουσιαστική αναγνώριση και στήρι-
ξη», ανέφερε. 
Τόνισε ακόμα την ανάγκη περισσότερων τέστ κορω-
νοϊού, ενώ υπογράμμισε ότι «ακόμα και μετά τη διατί-
μηση των τεστ κορωνοϊού, ο ιδιωτικός τομέας βρίσκει 
πατέντες και χρεώνει περισσότερα τους πολίτες, με 
αποτέλεσμα να ξεπερνά τα 60 ευρώ και να φθάνει στα 
110 ευρώ το τεστ».
Μίλησε επίσης για «υποτυπώδεις υποδομές ακόμα και 
σε ΜΕΘ», ενώ τόνισε ότι «πρέπει να σταματήσουν οι 
διώξεις, οι καθαιρέσεις  ιατρών που γίνονται επειδή 
αναδεικνύουν τα προβλήματα που υπάρχουν».
Τέλος, εξέφρασε την αντίθεση του να γίνονται τα εμ-
βόλια στα νοσοκομεία, τονίζοντας ότι «έχουν γίνει 
εμβολιαστικά κέντρα κυρίως έξω από τα εξωτερικά 
ιατρεία επειδή δεν ήταν έτοιμα τα κέντρα εμβολιασμού 
και αυτό έχει τραγικές συνέπειες για τους ασθενείς, ιδι-
αίτερα για όσους έχουν χρόνιες παθήσεις».

ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΜβΟΛΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Οι εκπρόσωποι των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών
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Οι επτά στις 10 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρό 
πρόβλημα επιβίωσης, γιατί δεν αντέχουν να καλύψουν 
τις οφειλές τους που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδη-
μία, έστω και εάν έχουν ενταχθεί σε πολυεπίπεδα μέτρα 
στήριξης, ενώ περίπου οι 7 στους 10 καταστηματάρχες 
δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου, ή ίδιες πωλήσεις με 
την αντίστοιχη περσινή πρώτη εβδομάδα των χειμερινών 
εκπτώσεων.
Αυτό προκύπτει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- από έρευνα του 
Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για την πρώτη εβδομάδα 
επαναλειτουργίας της αγοράς. Το δείγμα της έρευνας απο-
τελείται από 100 καταστήματα. Η πλειοψηφία (80%) των 
καταστημάτων που ερωτήθηκε, ανήκουν στους κλάδους 
μόδας - ένδυση, υπόδηση αξεσουάρ - και 20% στις υπόλοι-
πες κατηγορίες καταστημάτων που διενεργούν εκπτώσεις. 
Όπως αναφέρει ο σύλλογος στα συμπεράσματά του, «μία 
στις δύο επιχειρήσεις δεν θα μπορέσει να επανέλθει κι αυτό 
επαληθεύει την θέση του Ε.Σ.Α. ότι ένα τρίτο lockdown θα 
αποβεί καταστροφικό. Εντείνει την προσοχή μας στην αυ-
στηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και θέτει ως απα-
ραίτητη προϋπόθεση, την ενίσχυση και την στήριξη του 
λιανεμπορίου από σήμερα και έως την επόμενη ημέρα».
Ηλεκτρονικές πωλήσεις
Όσοι είχαν ηλεκτρονικές πωλήσεις και την περυσινή περί-
οδο, είπαν ότι ο φετινός τζίρος μέσω των ψηφιακών κα-
ναλιών πώλησης ήταν αυξημένος από 15-35%, ενώ όσοι 
λειτούργησαν e-shop από την αρχή της κρίσης και μετά, 
δήλωσαν ότι σημαντικό ποσοστό του φετινού τους τζίρου 

πραγματοποιήθηκε και ηλεκτρονικά.
Ένα στα δύο καταστήματα, ειδικότερα από τον κλάδο ένδυ-
σης, λειτούργησε με ποσοστά έκπτωσης μεταξύ 40 και 50% 
και ένα μικρό ποσοστό δήλωσε ότι έχει προχωρήσει σε εκ-
πτώσεις, ακόμη και άνω του 50%. Το 35% των καταστημά-
των που ανήκουν περισσότερο στον κλάδο της υπόδησης, 
κινήθηκε μεταξύ 20% και 40%, ενώ ποσοστό έκπτωσης 
10-20% καταγράφεται στα κοσμηματοπωλεία, και στα κα-
ταστήματα εσωρούχων και μικροεπίπλων.
Σε ερώτηση στους συμμετέχοντες, εάν έλαβαν επιστρεπτέα 
προκαταβολή, σχεδόν όλοι (93%) ανέφεραν πως έλαβαν 
επιστρεπτέα προκαταβολή, κάτι που αποδεικνύει ότι αυτό 
ήταν το αποτελεσματικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τους 
μικρομεσαίους. Επίσης, από τις απαντήσεις, όπως αναφέρει 
ο σύλλογος, προκύπτει ότι η ένταξη των επιχειρήσεων στην 
επιστρεπτέα προκαταβολή είχε προοδευτικά αυξητική τάση, 
κάτι που δείχνει για άλλη μία φορά την μεγάλη απήχηση 
που είχε στον επιχειρηματικό κόσμο.
Μέτρα
Σε σχέση με τα μέτρα που ζητούν οι επιχειρηματίες:
- Ένας στους δύο ερωτηθέντες, απάντησε ότι το σημαντι-
κότερο μέτρο για την επιβίωση της επιχείρησής του είναι η 
ρύθμιση και το κούρεμα των οφειλών.
- Ένας στους πέντε θεωρεί ότι η ενίσχυση και η μετατροπή 
της επιστρεπτέας σε μη επιστρεπτέα προκαταβολή αποτελεί 
μονόδρομο επιβίωσης
- Το 21% θεωρεί σημαντικότερο παράγοντα, την μείωση 
των ενοικίων έως το τέλος της κρίσης.

- Μόλις το 7% επιθυμεί τη δημιουργία νέων χρηματοδο-
τικών εργαλείων, που θα αυξήσουν την ρευστότητα των 
επιχειρήσεων τους.
Δηλώσεις Καφούνη
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος 
Καφούνης, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμά-
των της έρευνας για την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουρ-
γίας της αγοράς, δήλωσε: «Όπως ήταν αναμενόμενο, η 
επαναφορά της λειτουργίας του λιανεμπορίου, έφερε χα-
μόγελα, τόσο μέσα, όσο και έξω από τα καταστήματα. Οι 
καταναλωτές μετά από οκτώ εβδομάδες, είχαν την ευκαι-
ρία να κάνουν τα ψώνια τους και οι έμποροι επιτέλους να 
αποκτήσουν λόγο ύπαρξης. Τα στοιχεία όμως της πρώτης 
εβδομάδος, δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσουν από 
τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις, 
που μετά από δύο lockdown και ένα ενδιάμεσο υποτονικό 
διάστημα λειτουργίας, έχουν δημιουργήσει εμπρός τους 
ένα τεράστιο βουνό υποχρεώσεων. Η Πολιτεία πρέπει να 
συνεχίσει τη στήριξη των επιχειρήσεων για όσο διαρκεί η 
κρίση και με γενναιότητα να ρυθμίσει και να κουρέψει τις 
υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν, ώστε να επιβιώσουν οι 
επιχειρήσεις και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Σήμερα 
όμως, πρωταρχικό καθήκον είναι, όλοι μας να τηρούμε αυ-
στηρά τα μέτρα  προστασίας, για να μη ρισκάρουμε ούτε μία 
ανθρώπινη ζωή, και το λιανεμπόριο να γίνει το παράδειγμα 
που θα επαναφέρει στη λειτουργία και τους υπόλοιπους 
κλάδους της αγοράς που παραμένουν κλειστοί».

Ευρεία χαρακτήρισε την προστασία που παρέχουν τα εμβόλια 
από τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού η καθηγήτρια Παιδιατρι-
κής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μα-
ρία Θεοδωρίδου, η οποία τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ-  ότι 
οι μεταλλάξεις δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την πορεία 
του εμβολιασμού. Όπως είπε η ίδια, οι τωρινές μεταλλάξεις, 
αυτή που εντοπίστηκε στο Ην.Βασίλειο αλλά και αυτή της 
Ν.Αφρικής, είναι πιο αργές από αυτές της γρίπης και δεν έχουν 
μεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά τον εμβολιασμό και την απο-
τελεσματικότητα του. Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
εφησυχασμό, προσέθεσε, και γι αυτό έγινε το δίκτυο παρακο-
λούθησης των γονιδιακών μεταβολών. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο πόλεμος του ανθρώπου με τον 
μικρόκοσμο των ιών, δεν φαίνεται να έχει τέλος και εξήγησε 
πως οι μεταλλάξεις είναι τα όπλα που έχουν μικρόβια και ιοί 
για να αποφύγουν την ανθρώπινη πίεση. 

 Ξεκινώντας την ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας, χαρακτή-
ρισε συγκινητική την προσέλευση των ηλικιωμένων για να 
εμβολιαστούν την εβδομάδα που πέρασε. Κάποιοι δήλωσαν 
ότι ήταν η μόνη έξοδός τους μετά από έναν ολόκληρο χρόνο 
και η πρώτη φορά που χρειάσθηκε να φορέσουν μάσκα, είπε 
και προσέθεσε πως εμβολιάσθηκαν περισσότεροι από 70.000 
ηλικιωμένοι χωρίς να σημειωθούν ανεπιθύμητες ενέργειες. 
 Η κ. Θεοδωρίδου επισήμανε ότι με την 1η δόση του εμβολια-
σμού, αναπτύσσονται αντισώματα που φτάνουν το 52% στην 
15 η μετά τον εμβολιασμό. Όμως είπε είναι λάθος ορισμένοι να 
θεωρήσουν ότι ο εμβολιασμός τελείωσε με την πρώτη δόση. 
Για να επιτευχθεί ποσοστό προστασίας που ξεπερνά και το 
95% είναι απαραίτητη και η δεύτερη δόση του εμβολίου που 
στη χώρα μας γίνεται 21 ημέρες μετά την πρώτη, τόνισε. 
 «Η χορήγηση της β’ δόσης είναι καθοριστική για την επιτυχία 
του εμβολιασμού, για αυτό αυστηρά και χωρίς αναιτιολόγη-

τες καθυστερήσεις οι πολίτες πρέπει να προσέρχονται και για 
την χορήγηση της β’ δόσης». 
 Η κ. Θεοδωρίδου είπε ότι το ενδεχόμενο να νοσήσει κάποιος 
επειδή μολύνθηκε με κορωνοϊό ιδίως τις πρώτες ημέρες μετά 
τη χορήγηση της α’ δόσης του εμβολίου είναι υπαρκτό και το 
έχουμε δει να συμβαίνει και στη χώρα μας. «Μεταξύ πρώτης 
και δεύτερης δόσης υπάρχει αυτό το παράθυρο που επιτρέπει 
τη λοίμωξη ενός ατόμου που έχει εμβολιαστεί μόνο με την 
πρώτη δόση» ανέφερε και προσέθεσε ότι αυτές οι «αστοχίες» 
-όπως τις χαρακτήρισε- παρατηρούνται κυρίως τις αμέσως 
επόμενες ημέρες μετά την πρώτη δόση του εμβολιασμού. 
Ωστόσο παρατήρησε πως ακόμα και αυτοί που νοσούν μετά 
τη πρώτη δόση, «το εμβόλιο θα τους βοηθήσει να μην νοσή-
σουν βαριά και μετά την περιπέτεια του θα μπορούν να κά-
νουν και τη δεύτερη δόση του εμβολίου». 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΑΘΗΝΑΣ: ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ loCKDoWN
Αναγκαία η τήρηση των μέτρων προστασίας αλλά και η ενίσχυση των επιχειρήσεων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ- Μ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ: 
Οι μεταλλάξεις δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου
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Η ομογενής από τη Νότια Αφρική, Ελίζαμπετ Σιδηροπούλου, 
βρίσκεται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανάμεσα στις 20 διακεκριμέ-
νες προσωπικότητες, γνωστές παγκοσμίως για την επιστημο-
νική πρωτοπορία τους στα οικονομικά και κοινωνικά θέματα, 
που θα αποτελέσουν το δεύτερο Yψηλού Eπιπέδου Συμβουλευ-
τικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τις οικονομικές και 
κοινωνικές υποθέσεις, το οποίο έχει συσταθεί από το αρμόδιο 
τμήμα του ΟΗΕ (DESA). 
Η Ελίζαμπετ Σιδηροπούλου είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου 
Διεθνών Υποθέσεων της Νοτίου Αφρικής (SAIIA) από το 2005. 
Μιλάει άπταιστα ελληνικά, έχει περισσότερα από 26 χρόνια 
εμπειρίας στον τομέα της πολιτικής και των διεθνών σχέσεων 
και είναι ειδική στην εξωτερική πολιτική της Νότιας Αφρικής, 
στη Συνεργασία Νότου-Νότου και στον ρόλο των αναδυόμε-
νων δυνάμεων στην Αφρική, ενώ είναι επίσης τακτική σχολιά-
στρια στα νοτιοαφρικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως 

αναφέρεται στο προφίλ της στη σελίδα του SAIIA.
Στα επόμενα δύο χρόνια, το Συμβούλιο θα συνδράμει τα Ηνω-
μένα Έθνη σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και θα ενισχύσει την 
επίδρασή τους σε πολιτικές τόσο σε παγκόσμιο όσο και τοπικό 
επίπεδο, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΟΗΕ. 
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι αποτελούμενο από μία ευρεία 
ομάδα εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο, το Συμβούλιο θα 
συνεργαστεί στενά με το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών 
υποθέσεων του ΟΗΕ (DESA) προκειμένου να προσφέρει καθο-
δήγηση και συγκεκριμένες προτάσεις στον γενικό γραμματέα 
ΟΗΕ προκειμένου να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες και μέλλου-
σες κοινωνικό-οικονομικές προκλήσεις στη μετά τον COVID-19 
κόσμο, αλλά και να προωθήσει τη Δεκαετία Δράσης για τους 17 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
Το πρώτο Συμβουλευτικό Συμβούλιο είχε δημιουργηθεί τον 
Ιούνιο του 2018 ως ένα σημαντικό στοιχείο των προσπαθειών 

να υποστηριχθούν τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ για την εφαρμογή 
της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΟΗΕ, κατά τη διάρ-
κεια των δύο τελευταίων ετών οι παρεμβάσεις και προβλέψεις 
του Συμβουλίου συνέβαλαν στο να βελτιωθεί η κατανόηση 
από την DESA μερικών εκ των πιο φλεγόντων οικονομικών και 
κοινωνικών θεμάτων που διαμορφώνουν τον κόσμο μας και 
ενέπνευσαν τα Ηνωμένα Έθνη να καινοτομήσουν στην έρευνα 
των πολιτικών. 
Το πρώτο Συμβούλιο άφησε πίσω του την κληρονομιά μίας 
έκθεσης με τίτλο «Nα Ανακάμψουμε Καλύτερα - Οικονομικές, 
Κοινωνικές προκλήσεις και Ευκαιρίες για να προωθήσουμε την 
Ατζέντα Βιώσιμης Ανάπτυξης».
Στον ακόλουθο σύνδεσμο του ΟΗΕ παρατίθενται τα 20 μέλη του 
Συμβουλίου με το βιογραφικό τους: https://www.un.org

Το «πράσινο φως» για την κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου 
στην έκταση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΕΑ) στον 
λόφο Κουφού στην Πεντέλη έδωσε η ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας 
Αττικής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΕΠ Αττικής ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης του 
έργου: «Προσθήκη, κατ’ επέκταση του ΙΑΑΔΕΤ, νέου διώροφου 
κτιρίου στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στο Λόφο Κουφού Πεντέ-
λης», προϋπολογισμού 500 χιλ. €, το οποίο χρηματοδοτείται 
από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 
και περιλαμβάνει εργαστηριακούς χώρους και γραφεία του 
Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρ-
μογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ).
Σημειώνεται ότι μέσω του ΠΕΠ Αττικής, στην ως άνω έκταση 
του Αστεροσκοπείου, χρηματοδοτείται και η κατασκευή κτιρίου 

επιφάνειας 2.511 τ.μ., προϋπολογισμού 2,7 εκ. € (επισυνάπτεται 
σχετικό φωτογραφικό υλικό) που θα στεγάσει το Γεωδυναμικό 
Ινστιτούτο καθώς επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα 
χώρου (κατασκευή πεζοδρόμων, υπαίθριων κλιμάκων και ρα-
μπών ΑΜΕΑ κλπ).
Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυτών, το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο, θα αποκτήσει έναν σύγχρονο και λειτουργικό 
χώρο (κτίρια και εργαστήρια), ενοποιώντας τις ερευνητικές 
υποδομές, βελτιστοποιώντας τις ερευνητικές δράσεις του ΕΑΑ 
και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική συγκέντρωση και 
αξιοποίηση του ερευνητικού εξοπλισμού (σεισμολογικοί σταθ-
μοί  καταγραφής, επιταχυνσιογράφοι κλπ).
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά:
«Είναι χαρά μας να συνεισφέρουμε στην καλύτερη λειτουργία 

του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και εν γένει στην έρευνα 
και καινοτομία. Η εύρυθμη λειτουργία του Αστεροσκοπείου, 
άλλωστε, είναι συνώνυμη με την εξέλιξη της έρευνας, καθώς 
επίσης και με την ανάπτυξη υπηρεσιών προς όφελος των πο-
λιτών αλλά και των ερευνητών και επιχειρήσεων της Αττικής. 
Αξιοποιώντας τους πόρους του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, χρηματοδοτούμε ένα σύνολο κτιρια-
κών παρεμβάσεων στο λόφο της Πεντέλης, όπου σύντομα θα 
στεγαστεί το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ενώ συνάμα επεκτείνο-
νται τα γραφεία και τα εργαστήρια του ΙΑΑΔΕΤ, συμβάλλοντας 
καθοριστικά στην ενοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτή-
των του ΕΕΑ».

Ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το CypTox, θα βασισθεί –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- στην βιοτεχνολογία και στη γενετική μηχανι-
κή, προκειμένου να αναπτύξει αποτελεσματικά και εκλεκτικά βι-
ο-εντομοκτόνα, με έμφαση την ασφάλειά τους για τις μέλισσες.
Συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογί-
ας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΙΤΕ), με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020» (Horizon 2020) της ΕΕ. Την ευθύνη έχει η ομάδα του 
καθηγητή Γιάννη Βόντα στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ, σε συνεργασία με το Γε-
ωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με τη συμμετοχή ερευνητι-
κών ιδρυμάτων και εταιρειών από πολλές χώρες της Ευρώπης, 
καθώς και του πανεπιστημίου του Κεντάκι των ΗΠΑ.
Το ερευνητικό πρόγραμμα CypTox έχει ως αντικείμενο την 
ανάπτυξη αποτελεσματικών εντομοκτόνων έναντι σημαντι-

κών εχθρών των κηπευτικών και των άλλων καλλιεργειών, με 
έμφαση στην εκλεκτικότητα και στην ασφάλεια των χημικών 
για τις μέλισσες και τους άλλους επικονιαστές. Η ερευνητική 
προσπάθεια θα βασισθεί στη βιοτεχνολογία και στη γενετική 
μηχανική, προκειμένου να αξιοποιηθεί το μεταβολικό «μονο-
πάτι» της αποτοξικοποίησης των κυτοχρωμικών οξειδασών 
P450s (cytochrome P450s) των εντόμων. Το μονοπάτι αυτό 
έχει δειχθεί ότι μπορεί να διασπά ή να ενεργοποιεί φιλικές προς 
το περιβάλλον εντομοκτόνες ουσίες κατά βάση φυσικής προέ-
λευσης (green chemicals), έτσι ώστε να επιτρέπει την εκδήλωση 
τοξικότητας επιλεκτικά μόνο στον εχθρό αλλά όχι στις μέλισσες. 
Στο έργο, που έχει διάρκεια τέσσερα χρόνια και που ξεκίνησε 
επίσημα σήμερα με τη διεξαγωγή εναρκτήριας ημερίδας, δίνε-
ται σημαντική έμφαση στην εκπαίδευση νέων ερευνητών, στη 

διεθνή δικτύωση, αλλά και στην ανάδειξη της αναγκαιότητας 
ανάπτυξης βιο-εντομοκτόνων νέας γενιάς, τα οποία είναι απο-
λύτως απαραίτητα για τη διασφάλιση της γεωργικής παρα-
γωγής και της επάρκειας τροφίμων, που απειλούνται από τους 
εχθρούς των καλλιεργειών.
«Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό ερευνητικό πρό-
γραμμα, που θα συνεισφέρει καινοτόμες λύσεις στην καταπο-
λέμηση των επιβλαβών εντόμων, με σημαντικά οφέλη στην 
ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, το οποίο προβάλλει 
διεθνώς το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ και την Ελλάδα», τόνισαν ο διευθυντής 
του ΙΜΒΒ δρ Ιωάννης Ταλιανίδης και ο πρόεδρος του ΔΣ του 
ΙΤΕ καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος.

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΤΟΥΣ 20 ΕΠΙφΑΝΕΙΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
Που συμμετέχουν στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑζΕΤΑΙ ΝΕΟ ΔΙΩΡΟφΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ 
Με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

βΙΟ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 
Στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος CypTox με συντονιστή το ΙΤΕ

https://www.un.org/development/desa/en/wp-content/uploads/2020/07/HL_Advisory_Board_Members_Bios_21July.pdf
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Το 8,8% των παγκόσμιων ωρών εργασίας χάθηκαν πέ-
ρυσι λόγω της πανδημίας, περίπου τέσσερις φορές το πο-
σοστό των ωρών που χάθηκε κατά τη χρηματοπιστωτική 
κρίση του 2009, αλλά υπάρχουν «επιφυλακτικές ενδεί-
ξεις» ανάκαμψης, όπως ανακοίνωσε χθες –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-  η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO).
Οι απώλειες σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα αντιστοι-
χούν σε 255 εκατ. θέσεις εργασίας πλήρους ωραρίου και 
περιλαμβάνουν τον «πρωτοφανή» αριθμό των 114 εκατ. 
εργαζομένων που μπήκαν στις τάξεις των ανέργων και 
άλλων των οποίων οι ώρες εργασίας μειώθηκαν λόγω 
των περιορισμών, σύμφωνα με την ILO. 
«Αυτές οι μαζικές απώλειες είχαν ως αποτέλεσμα μια μεί-
ωση της τάξης του 8,3% του παγκόσμιου εισοδήματος 
από εργασία (προτού συμπεριληφθούν τα μέτρα στήρι-
ξης) αντίστοιχο με 3,7 τρισεκ. δολάρια ή 4,4% του παγκό-
σμιου ΑΕΠ», ανέφερε η ILO --οργανισμός των Ηνωμένων 
Εθνών-- στην έβδομη έκθεσή της για την κρίση από τον 
Μάρτιο. 
Ο Γκάι Ράιντερ, γενικός διευθυντής της ILO, ανέφερε σε 
ενημέρωση των δημοσιογράφων: «Αυτή ήταν η πιο σο-

βαρή κρίση για τον κόσμο της εργασίας μετά τη Μεγάλη 
Ύφεση της δεκαετίας του 1930. Ο αντίκτυπός της είναι 
πολύ μεγαλύτερος από αυτόν της παγκόσμιας χρηματο-
πιστωτικής κρίσης του 2009». 
«Με χαρά αναφέρω ότι υπάρχουν κάποια σχετικά καλά 
νέα σε όλο αυτό, ότι πράγματι βλέπουμε κάποιες επιφυ-
λακτικές ενδείξεις ανάκαμψης –- αυτές οι ενδείξεις είναι 
εύθραυστες, είναι αβέβαιες και οι προοπτικές σημαντικά 
ανομοιόμορφες», δήλωσε. 
Ωστόσο ήταν «ιδιαίτερα ανησυχητικό» που το 71% των 
απωλειών σε θέσεις εργασίας, ή 81 εκατ. άνθρωποι, είχε 
τη μορφή της απραξίας, δήλωσε ο Ράιντερ. «Αυτοί οι άν-
θρωποι απλά βγήκαν από την αγορά εργασίας. Είτε δεν 
είναι σε θέση να εργαστούν, λόγω των περιορισμών για 
την πανδημία ή κοινωνικών υποχρεώσεων ή απλά εγκα-
τέλειψαν την αναζήτηση εργασίας», πρόσθεσε. 
Και περισσότερες ώρες θα χαθούν φέτος και πιθανόν την 
επόμενη χρονιά.
«Όλα τα σενάρια προβλέπουν ότι οι απώλειες σε ώρες ερ-
γασίας θα συνεχιστούν, με άλλα λόγια η οικονομική και 
κοινωνική δυσχέρεια για εκατομμύρια ανθρώπους θα 

συνεχιστεί καθ’ όλο το 2021 και πέραν αυτού», δήλωσε 
ο Ράιντερ. 
Τα στοιχεία της ILO δείχνουν ότι οι γυναίκες και οι νεό-
τερης ηλικίας εργαζόμενοι είναι αυτοί που επηρεάζονται 
περισσότερο, ενώ οι σοβαρότερα πληγέντες κλάδοι είναι 
της φιλοξενίας, της σίτισης, του λιανεμπορίου και της με-
ταποίησης.
«Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι --είναι οι χρηματοπιστωτικοί 
κλάδοι, οι κλάδοι τεχνολογίας της πληροφορίας-- που 
στην πραγματικότητα συνέχισαν να αναπτύσσονται κατά 
τη διάρκεια του 2020», δήλωσε ο Ράιντερ. 
Οι απώλειες απασχόλησης σε ανθρώπους ηλικίας 15-24 
ετών διαμορφώθηκαν στο 8,7% συγκριτικά με 3,7% για 
τους ενήλικες και αυτό «τονίζει τον υπερβολικά πραγματι-
κό κίνδυνο μιας χαμένης γενιάς», ανέφερε η ILO. 
«Ενώ υπάρχει ακόμα υψηλός βαθμός αβεβαιότητας, οι 
τελευταίες προβλέψεις για το 2021 δείχνουν ότι οι περισ-
σότερες χώρες θα βιώσουν μια σχετικά ισχυρή ανάκαμψη 
το δεύτερο εξάμηνο τους έτους, καθώς επιδρούν τα εμβο-
λιαστικά προγράμματα», ανέφερε η ILO.

Στοιχεία για τους ελέγχους στους χώρους εργασίας παρουσίασε 
χθες στη Βουλή, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Παναγιώτης Τσακλόγλου. 
«Η κυβέρνηση έχει υπογραμμίσει τη σημασία του θεμελιώδους 
δικαιώματος της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο της εργα-
σίας. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει 
θεσμική υποχρέωση να προστατέψει τα δικαιώματα αυτά και 
αυτό ακριβώς είναι που κάνει», ανέφερε ο υφυπουργός Εργα-
σίας και υπογράμμισε ότι για τη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής 
και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, διενεργούνται τακτικοί 
και έκτακτοι έλεγχοι συντονισμένα, από τους επιθεωρητές του 
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, από τα όργανα των υγει-
ονομικών υπηρεσιών των δήμων και των Περιφερειών, την 
Ελληνική Αστυνομία, τις λιμενικές Αρχές, αλλά και την Εθνική 
Αρχή Διαφάνειας.
Στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, οι επιθεωρητές Ασφάλει-
ας και Υγείας της Εργασίας, πραγματοποίησαν από τις 11 Μαΐου 
του 2020 έως τις 18 Ιανουαρίου του 2021, συνολικά 345 ελέγ-
χους σε επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις για την εφαρμογή των 
μέτρων προστασίας έναντι της διασποράς του κορωνοϊού. Από 
το σύνολο αυτών των 345, σε όλη την Περιφέρεια της Βοιωτίας, 
οι 280 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο δήμο Τανάγρας, δηλα-
δή βασικά στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας 
της Εργασίας του ΣΕΠΕ, είχαν ελέγξει προληπτικά κατά το χρονι-
κό διάστημα από 11 Μαΐου έως 30 Νοεμβρίου 2020, συνολικά 
6259 επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις. Σε συνέχεια των ελέγχων, 
επέβαλαν 51 διοικητικές κυρώσεις και μία δεκαπενθήμερη ανα-
στολή λειτουργίας επιχείρησης, για διαπιστωθείσες παραβάσεις.
«Η σχετική νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στηρίζε-
ται κατά βάση στη νομική αρχή της ευθύνης του εργοδότη, ο 
οποίος υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων, που απασχολεί, σε όλες τις πτυχές της εργα-
σίας», είπε ο Παναγιώτης Τσακλόγλου και πρόσθεσε: «Χωρίς 
να αποποιούμαστε την ευθύνη του κράτους για την προστασία 
της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να αντιληφθούμε συνολικά ως 
κοινωνία, ότι κανένας ελεγκτικός μηχανισμός δεν μπορεί να κα-
λύψει το σύνολο των επιχειρήσεων. Στις πρωτοφανείς συνθήκες 
που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, θα 
ήταν λάθος να παραγνωρίσουμε τον σημαντικότατο ρόλο της 
ατομικής ευθύνης, που, βεβαίως, δεν καταγράφεται στις διατά-
ξεις της εργατικής νομοθεσίας, αλλά αντανακλά το πνεύμα, τόσο 
του απλού, όσο και του συνταγματικού νομοθέτη εν μέσω παν-
δημίας, καταλαμβάνοντας όλους τους πολίτες, όλους τους εργο-
δότες και όλους τους εργαζόμενους. Προστατεύοντας τον εαυτό 
μας, προστατεύουμε και αλλήλους. Πολύ απλά, είναι αδύνατον 

να έχουμε έναν επιθεωρητή του ΣΕΠΕ σε κάθε επιχείρηση.
Για τον λόγο αυτό και ειδικά επειδή πλέον βρισκόμαστε - όπως 
ελπίζουμε - στη φάση αποκλιμάκωσης του δεύτερου κύματος 
και το σταδιακού ανοίγματος της αγοράς, θα ήθελα να καλέσω, 
με την ευκαιρία της ερώτησής σας, εργοδότες και εργαζόμενους 
να τηρήσουν τα μέτρα και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, έτσι 
ώστε να μην χρειαστούν νέα, οριζόντια μέτρα, είτε τοπικού, είτε 
εθνικού χαρακτήρα».
Ο κ. Τσακλόγλου παρουσίασε τα στοιχεία κατά τη διάρκεια συ-
ζήτησης επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του Κινήματος Αλ-
λαγής, Γιώργου Μουλκιώτη, που κατηγόρησε την κυβέρνηση 
ότι αντιμετωπίζει τον covid 19 «μόνο ως κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία και όχι ως παράγοντα επαγγελματικού κινδύνου, εξαιτίας 
του οποίου βέβαια έχουν χάσει και τη ζωή τους εργαζόμενοι και 
εργαζόμενες». 
«Έχει εργαλειοποιηθεί η πανδημία για να υπάρχει και καταπάτη-
ση εργατικών δικαιωμάτων», είπε ο κ. Μουλκιώτης που έθεσε 
ειδικότερα το ζήτημα της Βοιωτίας και της βιομηχανικής περιο-
χής Οινοφύτων, ζήτησε συνεχείς ελέγχους για την αποτελεσμα-
τική προστασία των εργαζομένων, δωρεάν μέσα προστασίας 
και μαζικά τεστ. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ilo): ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥ 2020

«ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΠΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ» ΑΝΕφΕΡΕ Ο ΥφΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
»Σημαντικότατος ο ρόλος της ατομικής ευθύνης»
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Η τηλεργασία επιλέγεται –αναφέρει το ΑΠΕ- ως πρό-
σφορη εναλλακτική λύση για λόγους υγειονομικής 
προφύλαξης την περίοδο της πανδημίας, εντούτοις 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα πλεονεκτήματα της 
φυσικής παρουσίας στους χώρους εργασίας. Αυτό 
καταδεικνύει πανελλαδική έρευνα της εταιρείας δη-
μοσκοπήσεων PULSE RC για το εργασιακό τοπίο μετά 
τη λήξη της πανδημίας, που έγινε με πρωτοβουλία της 
εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας SOCIALDOO.
Η μέτρηση καταδεικνύει ότι, παρότι για την πλειονότη-
τα των εργαζόμενων η εργασία στο γραφείο παραμένει 
πρωτεύουσα επιλογή, με πολλά και ισχυρά κίνητρα. 
Πέραν της ανάγκης κοινωνικοποίησης, οι ερωτώμενοι 
αναγνωρίζουν ως πιο δημιουργική και αποτελεσμα-
τική την εργασία στο γραφείο, επιθυμώντας την επι-
στροφή στις κανονικές συνθήκες απασχόλησης. 
Σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη στο τέλος του πε-
ρασμένου Οκτωβρίου, πριν την επιβολή του αυστη-
ρού γενικευμένου lockdown, και ως εκ τούτου δεν 
αποτυπώνει το μέγεθος της κόπωσης που επήλθε το 
τελευταίο διάστημα στους εργαζόμενους από την πα-
ρατεταμένη παραμονή τους στο σπίτι.
Σύμφωνα με τον Γιώργο Αράπογλου, γενικό διευθυ-
ντή της PULSE RC, με την μεγάλη αυτή πανελλαδική 
έρευνα, που έγινε σε διευρυμένο δείγμα άνω των δύο 
χιλιάδων ατόμων και είχε κύριο ερώτημα «Μετά την 
Πανδημία…εργασία από το σπίτι ή στο
γραφείο;» επιχειρήθηκε να καταγραφεί η απάντηση σε 
μία τουλάχιστον από τις πολλές και δραματικές αλλα-
γές που επέφερε ο νέος κορωνοϊός στην καθημερινό-
τητά μας.
«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον», όπως σημειώνει, «παρουσιά-
ζουν οι απαντήσεις του ενεργού
οικονομικά τμήματος του δείγματος (απασχολούμενοι 
και άνεργοι). Αν και, κατά την άποψη τους, η τηλερ-
γασία μπορεί να υποκαταστήσει την εργασία στο γρα-
φείο σε «μέτριο» (41%) έως «μεγάλο/μέγιστο βαθμό» 
(34%) η φυσική παρουσία στα γραφεία εξακολουθεί 
να έχει πλεονεκτήματα για τον εργαζόμενο και την 
επιχείρηση, σύμφωνα με το (συντριπτικό) 80% των 
οικονομικά ενεργών συμμετεχόντων».

«Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον», συνεχίζει ο κ. Αρά-
πογλου, «έχει η διαπίστωση ότι, σε όλες σχεδόν τις επι-
μέρους πλευρές και παράγοντες που διερευνήθηκαν, 
η «εργασία στο γραφείο», υπερέχει λίγο ή πολύ της 
«εργασίας κατ΄οίκον»! Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 
σχετικό ερώτημα για τη «δυνατότητα επιλογής» μετά 
τη λήξη της πανδημίας οι έξι στους δέκα (59%) δη-
λώνουν ότι θα επέλεγαν την «εργασία στο γραφείο», 
έναντι τριών στους δέκα που θα επέλεγαν «το σπίτι».
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η τηλεργασία 
μπορεί να υποκαταστήσει την εργασία στο γραφείο σε 
«μέτριο» (σύμφωνα με το 41%) έως «μεγάλο/μέγιστο 
βαθμό» (34%) - ενώ το 24% επέλεξε σε «μικρό βαθμό 
έως καθόλου».
Αν και η εργασία από απόσταση χρησιμοποιείται όλο 
και πιο συχνά, η φυσική παρουσία στο γραφείο έχει 
πλεονεκτήματα για τον εργαζόμενο και για την επι-
χείρηση, σύμφωνα με το συντριπτικό 80% των οικο-
νομικών ενεργών συμμετεχόντων. Επτά στους δέκα 
θεωρούν πιο παραγωγική την εργασία στο γραφείο.
Επίσης, η επιλογή της «εργασίας στο γραφείο» υπερέ-
χει συντριπτικά στις απαντήσεις των ερωτημάτων:
-«Ποιο από τα δύο θα βοηθούσε περισσότερο στη συ-
νεργασία σας με συναδέλφους και συνεργάτες;» 79% 
έναντι 9%.
-«Ποιο βοηθά καλύτερα την προσέγγιση των στόχων 
και του οράματος της επιχείρησης;» 73% έναντι 12%.
-«Που θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δουλεύετε;» 
68% έναντι 20%.
-«Ποιο από τα δύο θα σας έκανε να νοιώθετε μεγαλύ-
τερη σιγουριά και ασφάλεια για τη δουλειά σας;» 68 
έναντι 17%.
Παρότι πιο ενισχυμένη αποτυπώνεται η επιλογή της 
«εργασίας από το Σπίτι» στο δίλημμα: «Ποιο θα βο-
ηθούσε περισσότερο στις σχέσεις σας με μέλη της οι-
κογένειας σας;» κι εδώ περισσότεροι επιλέγουν «γρα-
φείο» (47%) έναντι 38% «σπίτι».
Σχεδόν ισόπαλες καταγράφονται οι δύο επιλογές - με 
οριακή υπεροχή της «Εργασίας από το σπίτι» στο δί-
πολο: Ποιο από τα δύο θα λέγατε ότι είναι πιο αποδο-
τικό οικονομικά για εσάς;»: 40% «στο Γραφείο» - 42% 

«από το Σπίτι».
Ένα βασικό συμπέρασμα, σύμφωνα με τον κ. Αρά-
πογλου, είναι ότι η εργασία από απόσταση μπορεί να 
υποκαταστήσει -σε κάποιο βαθμό- την «εργασία στο 
γραφείο» και για την περίοδο της πανδημίας αποτελεί 
σημαντικό έως απαραίτητο μέτρο για τον περιορισμό 
της διάδοσης του νέου κορωνοϊού. Όμως, η «εργασία 
στο γραφείο» εξακολουθεί να έχει πλεονεκτήματα, 
παραμένει ελκυστική στον εργαζόμενο, με πολλά και 
ισχυρά κίνητρα. Για την περίοδο μετά την πανδημία 
φαίνεται ότι θα συνεχίσει να αποτελεί την επικρατούσα 
-αν και όχι τη μόνη- επιλογή.
Όπως επισημαίνει η Ελένη Σουράνη, Founding 
Managing Partner της SOCIALDOO, «με αυτή την 
έρευνα επιχειρήσαμε να βγάλουμε κάποια συμπερά-
σματα ως προς το τί σημαίνει για τους εργαζόμενους 
η μεγάλη αλλαγή στο εργασιακό τοπίο που έφερε, 
μαζί με τις άλλες ανατροπές στη ζωή μας, η πανδημία. 
Κυρίως όμως, θελήσαμε να καταγράψουμε τις τάσεις 
και να κατανοήσουμε πώς διαμορφώνεται η επόμενη 
μέρα στο εργασιακό τοπίο, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό 
για μία εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας, όπως η 
SOCIALDOO. Από την έρευνα προκύπτει ότι η επιστρο-
φή στο γραφείο σηματοδοτεί την επιστροφή στην κα-
νονικότητα, η οποία είναι το μεγάλο ζητούμενο εδώ 
και ένα χρόνο. Καταγράφεται στους εργαζόμενους μια 
μεγάλη προσδοκία επιστροφής, καθώς θεωρούν ότι 
έτσι γίνονται πιο δημιουργικοί και αποτελεσματικοί, 
ακόμη κι αν χρειαστεί να χάσουν λίγο χρόνο καθ΄οδόν 
προς το γραφείο. Ερμηνεύοντας τα στοιχεία, προκύ-
πτει ότι η δουλειά μας είναι ένας σημαντικός πυλώνας 
της ζωής μας και προτιμούμε να έχει διακριτά χαρα-
κτηριστικά από την προσωπική μας ζωή. Η εργασία 
στο γραφείο κάνει τους εργαζόμενους να κατανοούν 
και να ενστερνίζονται ευκολότερα τις εταιρικές αξίες, 
να αισθάνονται μέρος μιας ομάδας, σ΄ ένα περιβάλλον 
που μπορεί να τους εμπνεύσει και να τους υποστηρί-
ξει. Εξάλλου, η επικοινωνία, η δημιουργική ώσμωση 
μεταξύ των ανθρώπων γεννά καινούργιες ιδέες. Το 
‘μαζί’ είναι αυτό που μας κάνει να προχωράμε και να 
πετυχαίνουμε».

ΤΟ ΓΡΑφΕΙΟ ΤΟΥΣ ΝΟΣΤΑΛΓΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑζΟΜΕΝΟΙ
Σύμφωνα με μεγάλη πανελλαδική έρευνα της PULSE RC για την SOCIALDOO  
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Ο ρυθμός εξαφάνισης των πάγων του πλανήτη μας 
επιταχύνεται, αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Η Γη εκτιμάται ότι έχασε συνολικά 28 τρισεκα-
τομμύρια τόνους πάγου μεταξύ 1994 και 2017 και οι 
ετήσιες απώλειες έχουν αυξηθεί σημαντικά μέσα σε 
τρεις δεκαετίες, από 0,8 τρισεκατομμύρια τόνους τον 
χρόνο στη δεκαετία του 1990, σε 1,3 τρισεκατομμύ-
ρια το χρόνο το 2017, σύμφωνα με μία νέα βρετανική 
επιστημονική μελέτη.
Οι ερευνητές των πανεπιστημίων του Λιντς, του 
Εδιμβούργου και του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου 
του Λονδίνου (UCL), με επικεφαλής τον δρα Τόμας 
Σλέιτερ του Κέντρου Πολικών Παρατηρήσεων και 
Μοντελοποίησης του πρώτου, οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Cryosphere» 
(Κρυόσφαιρα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπι-
στημών, χρησιμοποίησαν διαχρονικά δορυφορικά 
δεδομένα για τις εκτιμήσεις τους. Η έρευνα κάλυψε 
215.000 παγετώνες σε όλα τα βουνά του πλανή-
τη, τους πάγους της ξηράς της Ανταρκτικής και της 
Γροιλανδίας, καθώς επίσης τους επιπλέοντες πάγους 
πέριξ της Ανταρκτικής, της Αρκτικής και του Νότιου 
Ωκεανού.
Η τήξη των πάγων, κυρίως λόγω ανόδου της θερμο-
κρασίας, αυξάνει τη στάθμη των θαλασσών και τον 
κίνδυνο πλημμυρών σε παράκτιες περιοχές, καθώς 
επίσης απειλεί τα φυσικά ενδιαιτήματα πολλών ει-

δών ζώων. Η μελέτη, η πρώτη του είδους της που 
εξετάζει μέσω δορυφόρων όλους τους πάγους που 
χάνονται, συμπεραίνει ότι έχει υπάρξει αύξηση 65% 
στον ρυθμό τήξης των πάγων στη διάρκεια σχεδόν 
μίας 25ετίας, κυρίως εξαιτίας αυξημένων απωλειών 
στην Ανταρκτική και στη Γροιλανδία.
«Μολονότι κάθε περιοχή που μελετήσαμε έχει απώ-
λειες πάγων, οι απώλειες από την παγοκάλυψη της 
Ανταρκτικής και της Γροιλανδίας έχουν επιταχυνθεί 
περισσότερο και ακολουθούν πλέον το χειρότερο 
σενάριο ανόδου της θερμοκρασίας ανάμεσα σε αυτά 
που έχει εξετάσει η Διακυβερνητική Επιτροπή για 
την Κλιματική Αλλαγή. Η άνοδος της στάθμης των 
θαλασσών σε τέτοια κλίμακα θα έχει πολύ σοβαρές 
επιπτώσεις στις παράκτιες κοινότητες αυτόν τον αιώ-
να», προειδοποίησε ο Σλέιτερ.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η αύξηση στην τήξη των 
πάγων πυροδοτείται από την άνοδο της θερμοκρασί-
ας τόσο της ατμόσφαιρας όσο και των ωκεανών, η 
οποία έχει αυξηθεί με ρυθμό 0,26 και 0,12 βαθμών 
Κελσίου, αντίστοιχα, ανά δεκαετία μετά το 1980. 
Τουλάχιστον τα δύο τρίτα των απωλειών πάγων (το 
68%) αποδίδονται στη θερμότερη ατμόσφαιρα και οι 
υπόλοιπες απώλειες (32%) στους θερμότερους ωκε-
ανούς.
Η άνοδος της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας ευθύ-
νεται, κυρίως, για την τήξη των πάγων της Αρκτι-

κής θάλασσας και των ορεινών παγετώνων ανά τη 
Γη, ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών 
αυξάνει, κυρίως, την τήξη των πάγων της Ανταρκτι-
κής. Μεταξύ 1994 και 2017 οι μεγαλύτερες σε όγκο 
απώλειες συνέβησαν στην Αρκτική θάλασσα (7,6 τρι-
σεκατομμύρια τόνοι) και στους επιπλέοντες πάγους 
πέριξ της Ανταρκτικής (6,5 τρισ. τόνοι).
Περίπου οι μισές απώλειες αφορούσαν πάγους στην 
ξηρά. Συγκεκριμένα, 6,1 τρισεκατομμύρια τόνους 
από παγετώνες βουνών, 3,8 τρισ. τόνους από τη 
Γροιλανδία και 2,5 τρισ. τόνους από την ηπειρωτική 
Ανταρκτική. Αυτές οι απώλειες στην ξηρά ανέβασαν 
συνολικά κατά 35 χιλιοστά τη στάθμη των θαλασσών 
παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι για κάθε εκατοστό ανόδου 
της στάθμης, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι 
κινδυνεύουν με αναγκαστική μετεγκατάσταση από 
τις παράκτιες περιοχές.
Αν και συγκρατούν μόνο το 1% του συνολικού όγκου 
πάγων της Γης, οι ορεινοί παγετώνες έχουν συμβάλει 
σχεδόν κατά το ένα τέταρτο στις παγκόσμιες απώ-
λειες πάγων μετά το 1994, καθώς όλες οι περιοχές 
με παγετώνες στον πλανήτη εμφανίζουν απώλειες. 
Πάνω από τις μισές συνολικές απώλειες πάγων στη 
Γη (το 58%) έχουν συμβεί στο βόρειο ημισφαίριο, 
ενώ οι υπόλοιπες (42%) στο νότιο.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 
καταστροφές που συνδέονται με ακραία καιρικά φαι-
νόμενα τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με έκθεση 
που δημοσιεύθηκε χθες και η οποία –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- υπογραμμίζει την απειλή της κλιματικής απορ-
ρύθμισης για την ανθρωπότητα. 
Οι πιο φτωχές χώρες είναι αυτές που πληρώνουν το 
μεγαλύτερο ανθρώπινο τίμημα των καταιγίδων, των 
πλημμυρών και των καυσώνων που καταγράφηκαν 
από το 2000 ως το 2019, σύμφωνα με τη μη κυβερ-
νητική οργάνωση GermanWatch.
Σε αυτό τον απολογισμό των σχεδόν 480.000 νεκρών 
που προκάλεσαν περισσότερα από 11.000 περιστατι-
κά ακραίων καιρικών φαινομένων, το Πουέρτο Ρίκο, 
η Μιανμάρ και η Αϊτή είναι οι πλέον πληγείσες χώρες. 
Λίγο προτού ξεκινήσει σήμερα η πρώτη Σύνοδος για 

την Κλιματική Προσαρμογή, την οποία διοργανώνει 
η Ολλανδία, αυτός ο παγκόσμιος δείκτης κλιματικών 
κινδύνων που δημοσιεύεται κάθε χρόνο εκτιμά ότι οι 
καταστροφές αυτές κόστισαν 2.560 δισεκατομμύρια 
δολάρια από την αρχή του αιώνα. 
Μαζί με τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, η 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής απορ-
ρύθμισης είναι ένας από τους πυλώνες της Συμφω-
νίας του Παρισιού για το Κλίμα, η οποία έχει στόχο 
να περιορίσει την άνοδο της θερμοκρασίας της Γης 
σε λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την 
προβιομηχανική εποχή. 
Η έκθεση της GermanWatch εξέταση κυρίως τις επι-
πτώσεις της εποχής των καταιγίδων του 2019, όταν 
κυκλώνες και τυφώνες έπληξαν μεγάλο μέρος της 
Καραϊβικής, της ανατολικής Αφρικής και της νότας 

Ασίας. 
“Οι φτωχές χώρες πλήττονται περισσότερο διότι εί-
ναι πιο ευάλωτες στις καταστροφικές επιπτώσεις των 
επικίνδυνων φαινομένων και έχουν πιο περιορισμέ-
νες ικανότητες να τις αντιμετωπίσουν”, σχολίασε η 
Βέρα Κόιντσελ, μία από τις συντάκτριες της έρευνας. 
Για παράδειγμα χώρες όπως η Αϊτή, οι Φιλιππίνες ή το 
Πακιστάν πλήττονται τόσο συχνά από ακραία καιρικά 
φαινόμενα που δεν προλαβαίνουν να συνέλθουν από 
το ένα προτού τις χτυπήσει το επόμενο, επεσήμανε. 
Σε έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα στα μέσα Ια-
νουαρίου το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το Περιβάλλον 
(PNUE) είχε καταγγείλει τους σαφώς ανεπαρκείς πό-
ρους που αφιερώνονται παγκοσμίως σε μέτρα προ-
σαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 

ΟΙ ΠΑΓΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΞΑφΑΝΙζΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΟ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 1,3 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΟΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ
Σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις Βρετανών επιστημόνων  

ΣΧΕΔΟΝ ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ
Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων  
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Για τρεις μήνες ακόμα παρατείνονται τόσο η καταβο-
λή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος όσο και 
του επιδόματος στέγασης, σύμφωνα με απόφαση της 
υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Δόμνας Μιχαηλίδου.
Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο 
πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του 
κορωνοϊού, παρατείνεται για τρεις μήνες η ισχύς των 
εγκριτικών αποφάσεων, χωρίς να απαιτείται φυσική 
παρουσία των δικαιούχων στους δήμους ή στα Κέ-
ντρα Κοινότητας. Η τρίμηνη παράταση που δίνεται 
αφορά τα προγράμματα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισό-
δημα» και «επίδομα στέγασης» στις περιπτώσεις που, 

λόγω λήξης της ισχύος τους, απαιτείται η υποβολή 
νέας αίτησης των δικαιούχων κατά τους μήνες Φε-
βρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2021.
Παρακάτω αποτυπώνονται ο μήνας έγκρισης των 
αιτήσεων που παρατείνονται και ο μήνας επανυπο-
βολής, υπολογίζοντας τη νέα τρίμηνη παράταση:
Μήνας έγκρισης  Μήνας επανυποβολής, μετά τις πα-
ρατάσεις
Μάιος 2020 ή Αύγουστος 2020:   Μάιος 2021
Ιούνιος 2020 ή Σεπτέμβριος 2020:  Ιούνιος 2021
Ιούλιος 2020 ή Οκτώβριος 2020:  Ιούλιος 2021
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε 
αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.
Β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία 
αίτησης, η οποία, όμως, παραμένει σε κατάσταση 
«ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε 
θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης 
εγκεκριμένης αίτησης.
γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον 
αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχουν δηλώσει 
στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος 
των αιτήσεών τους.

Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 18,195 δισ. ευρώ πα-
ρουσίασε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο προϋπολογισμός 
το 2020 έναντι επικαιροποιημένου στόχου για πρω-
τογενές έλλειμμα 19,624 δισ. ευρώ. Το μεγάλο δημο-
σιονομικό κόστος από την πανδημία αποτυπώνεται 
στα μεγέθη του προυπολογισμού. Το 2019, πριν την 
υγειονομική καταιγίδα είχε σημειωθεί πρωτογενές 
πλεόνασμα 5,017 δισ. ευρώ. Ανάσα, πάντως, δίνει η 
υπέρβαση των εσόδων τον Δεκέμβριο καθώς διευκο-
λύνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στους 
δημοσιονομικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση 
των οικονομικών παρενεργειών της πανδημίας με 
μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρή-
σεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, την περίοδο του Ιανουαρίου - Δεκεμ-
βρίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο 
του κρατικού προϋπολογισμού (Γενική Κυβέρνηση) 
ύψους 22,806 δισ. ευρώ έναντι επικαιροποιημένου 
στόχου για έλλειμμα 24,319 δισ. ευρώ που έχει πε-
ριληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην 
εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.
Αναλυτικότερα: 
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋ-
πολογισμού ανήλθε σε 47,364 δισ. ευρώ, παρουσιά-
ζοντας αύξηση κατά 909 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι 
της εκτίμησης για το έτος 2020 που έχει περιληφθεί 
στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 
τον μήνα Δεκέμβριο εισπράχθηκε ποσό 644 εκατ. 

ευρώ που αφορά έσοδα από ANFA’s, που δεν είχαν 
προβλεφθεί για το 2020 στην εισηγητική έκθεση του 
Προϋπολογισμού 2021.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθαν σε 53,036 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,221 
δισ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 43,198 δισ. ευρώ, 
αυξημένα κατά 418 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου 
που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του 
Προϋπολογισμού 2021. Ωστόσο σε καθαρή βάση, 
δηλαδή περιλαμβανομένων των επιστροφών φό-
ρων, η ανωτέρω αύξηση περιορίζεται στο ποσό των 
106 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 
2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις 
εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
 α) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 
2,3%,
β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 610 
εκατ. ευρώ ή 4,9%,
γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 
1,5%,
δ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 
18 εκατ. ευρώ ή 1,2%
εκ των οποίων : Φόρος ασφαλίστρων κατά 13 εκατ. 
ευρώ ή 3,0%,
ε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρό-
σωπα (ΦΠ) κατά 367 εκατ. ευρώ ή 3,8%,
στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) 
κατά 286 εκατ. ευρώ ή 13,8%,

ζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 13 εκατ. ευρώ ή 
1,2%,
η) Μεταβιβάσεις κατά 793 εκατ. ευρώ ή 13,8% , 
θ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 68 εκατ. ευρώ ή 2,5%
εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 131 εκατ. 
ευρώ ή 11,0%.
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν 
τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών 
κατά 121 εκατ. ευρώ ή 7,8%,
β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 56 εκατ. ευρώ 
ή 1,5%,
γ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών 
συναλλαγών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 4,3%,
δ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 69 εκατ. 
ευρώ ή 2,8.%
εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 47 εκατ. ευρώ ή 1,9%,
ε) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 41 εκατ. ευρώ 
ή 3,7%,
στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 615 εκατ. ευρώ ή 
26,1%
εκ των οποίων : Φόροι Οχημάτων κατά 473 εκατ. 
ευρώ ή 44,9%,
ζ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 40 εκατ. 
ευρώ ή 7,3%,
η) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 
17 εκατ. ευρώ ή 69,5%.
Συνέχεια στη σελ. 20

ΝΕΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑβΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ   

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΥΨΟΥΣ 18,195 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟ 2020 
Ανάσα από την υπέρβαση των εσόδων το Δεκέμβριο  
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«Λελογισμένη» χαρακτήρισε ο υπουργός Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης την αυξημένη κί-
νηση που παρατηρήθηκε με το άνοιγμα των εμπορικών 
καταστημάτων. 
Όπως τόνισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Σκάι, κα-
ταγράφηκε αύξηση στα SMS κατά 13% την προηγούμενη 
εβδομάδα σε σχέση με την προπερασμένη. «Η αύξηση 
είναι σχετικά λελογισμένη» δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης. «Σε 
γενικές γραμμές υπάρχουν κάποια hot spots στην κίνηση 
τα οποία είναι προβληματικά, όπως για παράδειγμα η 
οδός Ερμού ή κάποια άλλα σημεία είχαν μεγάλες πυκνό-
τητες κίνησης. Οπότε αυτή είναι κυρίως η εικόνα παρά μια 

γενικευμένη αυξημένης κίνησης». 
Στο μεταξύ, ο κ. Πιερρακάκης δεν άφησε κανένα περιθώ-
ριο στο ενδεχόμενο να εφαρμοστεί «κόφτης» στα γραπτά 
μηνύματα σχετικά με τις μετακινήσεις. «Το σύστημα έχει 
σχεδιαστεί για να είναι ισοδύναμο του χαρτιού» είπε και 
ξεκαθάρισε ότι «εκ των πραγμάτων ένα ποσοστό της 
επικράτειας χρησιμοποιεί χαρτί, εξ αρχής υπήρχαν συγκε-
κριμένες διατυπώσεις στις συμφωνίες που είχαμε με τους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για το πώς δουλεύει αυτό 
το σύστημα, συνεπώς “κόφτης” δεν θα μπει». Ο υπουργός 
πρόσθεσε μάλιστα ότι «για να μπορούσες να βάλεις ένα 
σύστημα το οποίο θα είχε τέτοιας φύσεως “κόφτη” θα 

έπρεπε όλη η Επικράτεια να είχε SMS».
Όπως πάντως ανέφερε «μπορεί να υπάρξουν κι άλλα 
συστήματα σε σχέση με το χρονόμετρο, το συζητάμε με 
τον υπουργό Ανάπτυξης. Όταν θα είναι έτοιμο, τότε θα 
μπορούμε να μιλήσουμε». Το υπουργείο Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης εξετάζει πολλά σενάρια, προτάσεις και λύσεις 
σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα, μεταξύ των οποίων 
υπάρχει κι αυτή η υπόθεση να υπάρχει δηλ. ενός είδους 
χρονομέτρηση της μετακίνησης για τις αγορές των κατα-
ναλωτών. «Εξετάζουμε πολλά πράγματα, θα δούμε και 
ποια είναι η συνθήκη κι η επιδημιολογική καμπύλη και θα 
αξιολογηθούν» επεσήμανε ο υπουργός. 

Συνέχεια από τη σελ. 19
 Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,672 δισ. ευρώ, αυ-
ξημένες κατά 312 εκατ. ευρώ από το στόχο. 
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 5,542 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 76 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2020 το σύνολο των καθαρών 
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,238 
δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 103 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον 
επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο. Επισημαίνεται ότι στις 
εισπράξεις μεταβιβάσεων μηνός Δεκεμβρίου 2020 περι-
λαμβάνεται και ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ από ANFAs, 
που δεν είχε προβλεφθεί για το 2020 στην εισηγητική έκ-
θεση του προϋπολογισμού 2021. 
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλ-
θαν σε 5,846 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου 
στόχου κατά 305 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα από φόρους για το μήνα Δεκέμβριο ανήλθαν 
σε 4,063 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 98 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση 
του Προϋπολογισμού 2021, ενώ σε καθαρή βάση είναι 
μειωμένα κατά 300 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή είναι 
αναμενόμενη καθότι η επίπτωση από τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας 
επηρέασε αρνητικά τα έσοδα τοου μηνός Δεκεμβρίου και 
μετά.
Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε 
αύξηση έναντι του στόχου τον Δεκέμβριο 2020, είναι οι 
κάτωθι: 
α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 237 εκατ. 
ευρώ,
β) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα 
(ΦΠ) κατά 237 εκατ. ευρώ,
γ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 
141 εκατ. ευρώ,

δ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 14 εκατ. ευρώ
ε) Μεταβιβάσεις κατά 451 εκατ. ευρώ, 
στ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 31 εκατ. ευρώ εκ των 
οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 72 εκατ. ευρώ.
 Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Δεκέμ-
βριο 2020 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων: 
α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 
48 εκατ. ευρώ,
β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 44 εκατ. ευρώ,
γ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 72 εκατ. 
ευρώ,
εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 59 εκατ. ευρώ,
δ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 23 εκατ. ευρώ,
ε) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 545 εκατ. ευρώ
εκ των οποίων : Φόροι οχημάτων κατά 471 εκατ. ευρώ, 
λόγω της χρονικής παράτασης της προθεσμίας πληρωμής 
των τελών κυκλοφορίας μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021,
στ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 59 εκατ. ευρώ,
ζ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 19 
εκατ. ευρώ.
Οι επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν σε 
608 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 202 εκατ. 
ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 692 εκατ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 255 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περί-
οδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν στα 70,169 
δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 604 εκατ. 
ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου κυρίως λόγω του τακτι-
κού προϋπολογισμού. 
Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα, παρουσιάζοντας 
αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 226 εκατ. ευρώ, 
(10,647 δισ. ευρώ έναντι στόχου 10,421 δισ. ευρώ). 
Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των 
μέτρων κατά της πανδημίας, έχει ως εξής:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της 
πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) 
ύψους 2,202 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατη-
γορία μεταβιβάσεων),
β) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και 
τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις 
μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, 
ύψους 943 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (κατηγορία 
μεταβιβάσεων),
γ) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 4,551 δισ. ευρώ 
(κατά το μέρος που εκτελείται από τον τακτικό προϋπο-
λογισμό),
δ) οι έκτακτες επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ ύψους 145 εκατ. 
ευρώ αποκλειστικά για μέτρα COVID-19 και
ε) τα μέτρα μέσω του ΠΔΕ όπως η δαπάνη για την απο-
ζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχο-
λούμενων ύψους 495 εκατ. ευρώ, η επιδότηση τόκων 
δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 243 
εκατ. ευρώ, η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 998 
εκατ. ευρώ, η δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 768 εκατ. ευρώ και 
η σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της 
πανδημίας του COVID-19 ύψους 1,780 δισ. ευρώ. 
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περί-
οδο του Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020 παρουσιάζονται 
αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 
κατά 14,904 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο 
σκέλος των μεταβιβάσεων και του ΠΔΕ, κυρίως λόγω των 
προαναφερόμενων μέτρων COVID-19.
 Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο 
2020 ανήλθαν στα 9,791 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται 
αυξημένες κατά 174 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στό-
χου.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: «ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑ 13% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ sMs ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ»

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΥΨΟΥΣ 18,195 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟ 2020 
Ανάσα από την υπέρβαση των εσόδων το Δεκέμβριο 





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



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

24

Τραγικός και πρωτοφανής είναι ο τελικός απολογισμός 
των θέσεων εργασίας που χάθηκαν μέσα στο 2020 από 
την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία της 
νόσου Covid-19, με τις απώλειες να είναι σχεδόν τετρα-
πλάσιες συγκριτικά με την παγκόσμια χρηματοπιστωτι-
κή κρίση του 2009. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) 
ανακοίνωσε χθες πως οι άνεργοι μαζί με τη μείωση των 
ωρών εργασίας που καταγράφηκαν μέσα στο 2020 ανα-
λογούν στην απώλεια 255 εκατομμυρίων θέσεων πλή-
ρους απασχόλησης. Οι ώρες εργασίας στην παγκόσμια 
οικονομία συ συρρικνώθηκαν κατά 8,8%, οδηγώντας 
σε πτώση των εισοδημάτων από την απασχόληση κατά 
8,3%, σε παγκόσμια κλίμακα, χωρίς να ληφθούν υπό-
ψη τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Τα στοιχεία του ILO 
μεταφράζονται σε ετήσια συρρίκνωση του παγκόσμιου 
ΑΕΠ της τάξεως των 3,7 τρισ. δολαρίων, αντικατοπτρί-
ζοντας πτώση 4,4%. 
Στην έκθεση έδωσε χθες στη δημοσιότητα, ο ILO τονί-
ζει πως τα μεμονωμένα στοιχεία για την ανεργία είναι 
παραπλανητικά και δεν απεικονίζουν σωστά το μέγεθος 
της βλάβης που έχει υποστεί η απασχόληση από την 
πανδημική κρίση. Εκείνοι που οδηγήθηκαν στην ανερ-
γία μέσα στο 2020 απαριθμούνται σε 114 εκατομμύρια. 
Το 71 % αυτής της ιστορικής κατάπτωσης της απασχό-
λησης αποδίδεται κυρίως στην αδράνεια περίπου 82 
εκατ. εργαζομένων είτε επειδή δεν μπορούσαν να εργα-
στούν λόγω της πανδημίας είτε διότι σταμάτησαν κάθε 
προσπάθεια για την εύρεση εργασίας. 
Οι πληττόμενες ομάδες
 Σαρωτικές είναι οι επιπτώσεις στην απασχόληση στους 
κλάδους που εξαρτώνται από την κινητικότητα των 
ανθρώπων και τις κοινωνικές επαφές. Οι κλάδοι με τις 
μεγαλύτερες συνέπειες ήταν η φιλοξενία και η εστίαση, 
όπου η πτώση της απασχόλησης ξεπέρασε το 20%, 
κατά μέσον όρο. Ακολουθεί το λιανικό εμπόριο και η 
μεταποίηση. Οι πληθυσμιακές ομάδες που υπέστησαν το 
μεγαλύτερο πλήγμα είναι οι γυναίκες, οι νέοι άνθρωποι, 
οι αυτοαπασχολούμενοι και εκείνοι που απασχολούνταν 
σε θέσεις με χαμηλά προσόντα. Ο Οργανισμός τηρεί μια 
συγκρατημένα αισιόδοξη στάση ως προς τη βελτίωση 

των συνθηκών στην απασχόληση. Οι συνθήκες προ-
βλέπεται πως θα βελτιωθούν ν από το δεύτερο εξάμηνο 
του τρέχοντος έτους. Και πάλι, όμως, οι θέσεις εργασίας 
στην παγκόσμια οικονομία θα είναι κατά 90 εκατομμύ-
ρια λιγότερες από τα προ πανδημίας επίπεδα. Και αυτό 
είναι το βασικό σενάριο που θεμελιώνει τις προβλέψεις 
του Οργανισμού. Στο απαισιόδοξο σενάριο, όπου ο 
αριθμός των κρουσμάτων είναι υψηλός και οι εμβολια-
σμοί εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς, οι απώλειες στην 
αγορά εργασίας παραμένουν στα περσινά επίπεδα.«Τα 
σημάδια ανάκαμψης είναι ενθαρρυντικά, αλλά εύθραυ-
στα και εξαιρετικά αβέβαια», σχολίασε ο επικεφαλής του 
ILO Γκάι Ράιντερ. Τόνισε πως δεν μπορεί καμία χώρα ή 
ομάδα χωρών να ανακάμψει μόνη της, μια τοποθέτηση 
που παραπέμπει σε προειδοποιήσεις του Διεθνούς Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας ότι θα πρέπει να γίνει δίκαιος καταμερισμός των 
εμβολίων. Διαφορετικά θα τεθεί σε κίνδυνο η παγκόσμια 
ανάκαμψη. 
- Νέα γενιά μέτρων ενίσχυσης στην Ελλάδα 
Νέα γενιά στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη της 
αγοράς εργασίας και τη διάσωση των θέσεων απασχό-
λησης, μετά τη σταδιακή απόσυρση των οριζόντιων 
κορονομέτρων, όπως είναι οι αναστολές συμβάσεων, 
βρίσκονται στο τραπέζι των συναρμόδιων υπουργείων 
υπουργείων Εργασίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης. 
Όλα εξαρτώνται από τις δημοσιονομικές δυνατότητες σε 
συνδυασμό και με τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, από τα οποία στόχος είναι να χρη-
ματοδοτηθούν τα νέα μέτρα. Ειδικοί, πάντως, εκτιμούν 
πως το βάρος των μέτρων της επόμενης μέρας πρέπει 
να πέφτει και στον όγκο του μη μισθολογικού κόστους 
εργασίας, το οποίο παραμένει υψηλό παρά την αφαίρε-
ση τριών ποσοστιαίων μονάδων το 2021 . Η οξυγόνω-
ση της αγοράς εργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα 
μετά την αποσωλήνωσή της από τα μέτρα που ισχύουν 
σήμερα, όπως οι αναστολές των συμβάσεων, αποτελεί 
απόλυτη προτεραιότητα, τόνισε ο υπουργός Εργασί-
ας Κωστής Χατζηδάκης στην τηλεδιάσκεψη που είχε 
χθες με αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). «Πρόκειται 
για θέματα που θα τα δούμε οριζόντια ως κυβέρνη-
ση, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, το 
υπουργείο Ανάπτυξης και τα υπόλοιπα συναρμόδια 
υπουργεία» υπουργεία» πρόσθεσε ο ίδιος. Κατά τον 
κ. Χατζηδάκη, βαρύνουσα θέση για την επόμενη μέρα 
έχουν τα προγράμματα κατάρτισης, όπου ζητούμενο 

είναι να συνδυαστεί η ταχύτητα και η διαφάνεια με την 
αποτελεσματικότητα. Από την πλευρά του ο πρόεδρος 
της ΕΣΕΕ Γ. Καρανίκας ζήτησε επιδότηση των εμπορι-
κών επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων εργα-
σίας έως το τέλος του 2021, εστιάζοντας στην ανάγκη 
το υπουργείο και ο ΟΑΕΔ να επικεντρωθούν άμεσα με 
στοχευμένες δράσεις και επιδοτούμενα προγράμματα 
στην προστασία των ήδη υπαρχουσών θέσεων εργασί-
ας, τουλάχιστον έως το τέλος του 2021 . Όπως εξήγησε, 
το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην ελλη-
νική οικονομία, με 720.000 θέσεις εργασίας. Ωστόσο, 
η αναμενόμενη λήξη των προγραμμάτων αναστολής 
εργασίας και η συσσώρευση τεράστιου όγκου ασφαλι-
στικών και φορολογικών οφειλών, έπειτα από μια μα-
κρά περίοδο υποτονικού ή και μηδενικού τζίρου για την 
πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων, υποθηκεύ-
ουν άμεσα την ικανότητά τους να διατηρήσουν τον ίδιο 
αριθμό εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

255 ΕΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΣΕ 
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-4                                                        26/01/2021

Συνέχεια στη Σελ 25

Ενέσεις ρευστότητας  σε πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις, 
επαγγελματίες και νοικοκυριά θα αρχίσει να χορηγεί από 
αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση με τις πληρωμές να 
υπερβαίνουν το 1,5 δισ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα εντός 
της εβδομάδας θα αρχίζουν να βλέπουν ζεστό χρήμα 
στον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 400.000 επιχει-
ρήσεις και επαγγελματίες μέσω του πέμπτου κύκλου της 
επιστρεπτέας προκαταβολής, σχεδόν 700.000 νοικοκυριά 
που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης και περίπου 50.000 
ιδιοκτήτες ακινήτων που θα αποζημιωθούν για το 50% 
των χαμένων ενοικίων του Νοεμβρίου.
Επίσης, εντός της εβδομάδας κατατίθενται στη Βουλή 
οι διατάξεις για τα μηδενικά ενοίκια Ιανουαρίου και Φε-
βρουαρίου, μέτρο που αναμένεται να παραταθεί και τον 
Μάρτιο για τις κλειστές επιχειρήσεις και η νέα ρύθμιση για 
τις επιταγές. Ταυτόχρονα το οικονομικό επιτελείο ετοιμά-
ζεται να ενεργοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης 
παγίων δαπανών για τις επιχειρήσεις το οποίο πατάει σε 

ζΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ ΣΕ 1 ΕΚΑΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
- ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ 1,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

 
in.gr
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οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα αυτό 
θα προβλέπει την επιδότηση σε ποσοστό έως και 90% 
των επιχειρήσεων για την κάλυψη των παγίων δαπανών 
(ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνα, κοινόχρηστα) που 
πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2020 από επιχειρήσεις που 
ήταν υποχρεωτικά κλειστές ή είχαν μεγάλη μείωση τζίρου 
ή και ζημίες. Στο ποσό της επιδότησης θα αφαιρείται το 
ποσό που θα έχει εισπράξει η κάθε επιχείρηση από άλλα 
μέτρα στήριξης όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. 
Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα 
κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος των 400 ευρώ 
σε περίπου 150.000 επιστήμονες (δικηγόροι, οικονομολό-
γοι, γιατροί). Δυο είναι τα βασικά κριτήρια:
– Το οικογενειακό εισόδημα του 2020.
-Η μείωση του τζίρου, ενδεχομένως κατά 20%, για την 
περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Οι επιστήμονες θα λάβουν το επίδομα τον Φεβρουάριο 
ενώ οι κρατικές πληρωμές που έχουν δρομολογηθεί εντός 
της εβδομάδας αφορούν:
1. Επιστρεπτέα προκαταβολή 5:  Από τις 732.967 επιχειρή-
σεις και ελεύθερους επαγγελματίες που υπέβαλαν αίτηση 
συμμετοχής στην Επιστρεπτέα 5 τελικά ενδεχομένως να 
είναι σύμφωνα με πληροφορίες λιγότεροι από 400.000 
οι δικαιούχοι στο νέο αίτημα χορήγησης. Η πλατφόρμα 
της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/mybusinesssupport 
αναμένεται να ανοίξει ξανά σήμερα προκειμένου οι επι-
χειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις να υποβάλουν το αίτημα χορήγησης του 
κρατικού δανείου που τους έχει καθοριστεί με βάση τον 
αλγόριθμο. Οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν την 
Τετάρτη. Η επεξεργασία των στοιχείων δείχνει πως πε-
ρίπου 265.000 εταιρείες και επαγγελματίες μένουν εκτός 
επιστρεπτέας καθώς εμφανίζουν αύξηση τζίρου, ενώ 
100.000 έχουν πτώση τζίρου αλλά μικρότερη από 20%. 
Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι το 30% των επιχειρήσε-
ων της εστίασης που υπέβαλαν αίτηση είχε αύξηση τζίρου 
στο δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, στοιχείο που δείχνει 
ότι το delivery και το take away στήριξαν τις επιχειρήσεις.
2. Επίδομα θέρμανσης: Τα νοικοκυριά θα λάβουν από 80 
– 650 ευρώ. Θα πληρωθούν περίπου 60 εκατ. ευρώ από 
τα 110 εκατ. ευρώ που υπολογίζεται ότι θα χορηγηθούν 
συνολικά στους δικαιούχους. Η δεύτερη πληρωμή θα γί-
νει έως 31 Μαρτίου.
3. Αποζημίωση για κουρεμένα ενοίκια Νοεμβρίου: Πε-
ρίπου 50.000 ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν είχαν 
πληρωθεί γιατί δεν είχαν δηλώσει το IBAN στο Taxisnet 
θα αποζημιωθούν τις επόμενες ημέρες.

Στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης επικεντρώνουν τώρα το ενδιαφέρον 
τους και οι θεσμοί, στο πλαίσιο της 9ης μεταμνημονι-
ακής αξιολόγησης, που πραγματοποιείται σήμερα και 
αύριο σε επίπεδο επικεφαλής κλιμακίων.
Αυτό, τουλάχιστον, προέκυψε από τις διαπραγματεύ-
σεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, που πραγμα-
τοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, με πηγές 
από τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι το κλίμα 
σε αυτό το επίπεδο ήταν θετικό, καθώς οι ελληνικές 
προτάσεις θεωρούνται επεξεργασμένες, επιτρέποντας 
ελπίδες για ικανοποιητική απορρόφηση.
Θεσμοί και κυβέρνηση, πάντως, βρίσκονται σε προφα-
νή αμηχανία στη συζήτηση για τη δημοσιονομική πο-
ρεία της χώρας, καθώς ο κορωνοϊός αχρηστεύει προ-
βλέψεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα συζητηθούν, 
βεβαίως, τα μέτρα στήριξης που πήρε η κυβέρνηση, 
τα οποία θεωρούνται κι αυτά, γενικώς, ικανοποιητικά, 
σύμφωνα με τις πηγές, αλλά υπάρχει ανησυχία για το 
τι θα γίνει στο μέλλον, αν η πανδημία διαρκέσει μετά 
τον Απρίλιο. Μέχρι τον Απρίλιο, η κυβέρνηση υπολο-
γίζει ότι θα μπορέσει να καλύψει το κόστος των μέ-
τρων στήριξης με τα 7,5 δισ. ευρώ που προβλέπει ο 
προϋπολογισμός, αλλά και με τη βοήθεια των 1,6 δισ. 
ευρώ του React EU, καθώς και με μια συνδρομή από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Από εκεί και 
πέρα, όμως, αν γίνει τρίτο lockdown με παράταση των 
περιορισμών πέραν του Απριλίου, ο προϋπολογισμός 
δεν βγαίνει. 
Με τα δεδομένα αυτά, είναι ερώτημα πώς θα μπορέσει 
η κυβέρνηση να συντάξει μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, 
κάτι που θα χρειαστεί να κάνει μάλλον τον Απρίλιο, 
καθώς λήγει η ισχύς του υφισταμένου. Πέρα από την 
αβεβαιότητα για το 2021, υπάρχει το ερώτημα αν και 
πότε θα επανέλθουν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθε-
ρότητας και οι ελληνικές δεσμεύσεις της μεταμνημονι-
ακής εποπτείας. Τα σενάρια μιλούν για επιστροφή σε 
πλεονάσματα μεν, αλλά μικρότερα, της τάξεως του 
1,5% του ΑΕΠ, από το 2022, αλλά κι εδώ υπάρχει αβε-
βαιότητα.

ΣΤΗΝ ΑΤζΕΝΤΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ Η 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

 H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  21-27                                                 26/01/2021

Οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι πρωτογενή πλεονά-
σματα της τάξεως του 1-1,5% του ΑΕΠ ισοδυναμούν 
με δημοσιονομική χαλάρωση για τα δεδομένα της Ελ-
λάδας και θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη της χώρας, 
που είναι κλειδί και για την αποκλιμάκωση του χρέους 
της. 
Τη διαπίστωση αυτή είναι προφανές ότι συμμερίζονται 
και οι θεσμοί, εξ ου και αποδίδουν μεγάλη σημασία 
στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Προς το 
παρόν, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από τις δι-
απραγματεύσεις των τεχνικών κλιμακίων, δεν γίνεται 
καμία συζήτηση για μονιμοποίηση των προσωρινών 
μέτρων που πήρε η κυβέρνηση στον φετινό προϋπο-
λογισμό (εισφορά αλληλεγγύης, ασφαλιστικές εισφο-
ρές), για την τόνωση της ανάπτυξης, αν δεν προσδιο-
ριστούν οι στόχοι του προϋπολογισμού των επόμενων 
ετών. Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις της αξιολόγησης 
παραμένει η δυσκολία αποκλιμάκωσης των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών του Δημοσίου και κυρίως των συ-
ντάξεων. Στόχος διατηρείται ο μηδενισμός τους στο 
τέλος του χρόνου. 
Η κουλτούρα πληρωμών είναι πάντα ένα θέμα για 
τους θεσμούς, που δεν βλέπουν με καλό μάτι ενδεχό-
μενο νέας ρύθμισης οφειλών σε πολλαπλές δόσεις, ενώ 
διαφωνούν και με τη μη πραγματοποίηση πλειστηρια-
σμών για δάνεια που είχαν κοκκινίσει προ κορωνοϊού. 
Δεν είναι αντίθετοι, ωστόσο, στην αναβολή, ως τον 
Ιούνιο, της εφαρμογής του νέου Πτωχευτικού, με την 
έννοια της έκδοσης της δευτερογενούς νομοθεσίας και 
της λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας.


