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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2106 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 18 
Έως την 1η Ιουνίου η προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστη-
ριασμούς
Σελ 1 και 7
Διατηρείται το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για ΑΠΕ
Σελ 1 και 10 
Μόνο το 18% των απειλούμενων ειδών της πανίδας της Ελλάδας προ-
στατεύονται πλήρως
Σελ 1 και 15    
ΙΟΒΕ: Μειωμένες κατά 6,9% οι βιομηχανικές επενδύσεις το 2020
Σελ 3 
Σύμπραξη αυτοδιοίκησης και πανεπιστημιακών για τη διαχείριση της 
«πράσινης» ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία
Σελ 4 
Καταλυτική η επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού στη λειτουργία 
των ελληνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με έρευνα   
Σελ 5 
ΕΔΑ Αττικής: επιδότηση για εγκατάσταση θέρμανσης φυσικού αερίου 
Σελ 6 
Π. Τσακλόγλου: Στο δρόμο της οριστικής επίλυσης το θέμα των εκκρε-
μών συντάξεων
Σελ 8 
Οδηγίες της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες για την κακοκαιρία
Σελ 9 
Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή και σε β’ ανάγνωση η επεξεργασία του 
ν/σ για την Εθνική Επιτροπή Προσβασιμότητας   
Σελ 11 
Ερευνητές στο ΑΠΘ σε συνεργασία με τον ESA δείχνουν τις μετακινήσεις 
του εδάφους μετά από σεισμούς, κατολισθήσεις, καθιζήσεις και εκρή-
ξεις ηφαιστείων
Σελ 12 
Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η επόμενη 
ημέρα της Λιανικής» διοργάνωσε η Eurobank
Σελ 13 
Μέτρα για στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται 
από τον κορονοϊό στην τροπολογία για την προκαταβολή συντάξεων
Σελ 14
Θ. Σκυλακάκης: Στο μέτρο των παγίων δαπανών δεν θα υπολογίζονται 
οι ενισχύσεις που έχει λάβει μια επιχείρηση ώστε να βοηθήσουμε όσες 
έχουν πληγεί, ανεξαρτήτως μεγέθους
Σελ 16 
Βουλή - Γ. Ζαββός : Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια για να χρημα-
τοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με οποιαδήποτε δυνατότητα 
υπάρχει
Σελ 17 
ECDC: Η επιδημιολογική κατάσταση συνεχίζει να είναι σοβαρή στην 
Ευρώπη παρά την έναρξη των εμβολιασμών. 
Σελ 19 
Ο «Δρόμος των Ποιητών» στον δήμο Γλυφάδας
Σελ 20 
Υστέρηση φορολογικών εσόδων 7,4% τον Ιανουάριο λόγω των αυ-
στηρότερων περιοριστικών μέτρων - Επαναφορά στην ανάπτυξη από 
το δεύτερο τρίμηνο 2021   
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23, 24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για μονάδες Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας καταγράφηκε και στον τελευταίο κύκλο υπο-
βολής αιτήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ. 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής στον κύκλο του Φεβρου-
αρίου υπεβλήθησαν 477 αιτήσεις για ισχύ 8,86 GW. Έτσι, μαζί 
με τον κύκλο του Δεκεμβρίου 2020 βρίσκονται υπό αξιολόγηση 

από την Αρχή για το επόμενο διάστημα 2.341 αιτήσεις για έργα 
συνολικής ισχύος 54,36 GW. 
 «Το πλήθος των αιτήσεων είναι διαχειρίσιμο από την Αρχή, η 
οποία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιολόγηση 
τους το συντομότερο δυνατό, παρά την αδιαμφισβήτητη δρα-
ματική υποστελέχωσή της και υπό τα συνεχιζόμενα μέτρα αντι-
μετώπισης της πανδημίας», τονίζει η ΡΑΕ. Αναλυτικά στη σελ 7 

Μειωμένες κατά 6,9% ήταν στη διάρκεια του 2020, οι επενδυτι-
κές δαπάνες στο σύνολο της μεταποιητικής βιομηχανίας. Όπως 
προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΟΒΕ για τις επεν-
δύσεις στην βιομηχανία (Οκτώβριος- Νοέμβριος 2020) οι επενδυ-
τικές δαπάνες στη μεταποιητική βιομηχανία στην Ελλάδα αναμέ-
νεται να αυξηθούν το 2021 κατά 2,8%, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Υποστηρικτικοί παράγοντες στην υλοποίηση επενδύσεων είναι η 
προσδοκώμενη ζήτηση για προϊόντα και οι τεχνολογικές εξελίξεις, 
ενώ κύριοι παράγοντες με αρνητική επίδραση είναι η οικονομική 
πολιτική στο σύνολό της και η φορολόγηση των κερδών.

Αναλυτικότερα, στην έρευνα επενδύσεων που διεξήχθη το δίμηνο 
Οκτωβρίου - Νοεμβρίου του 2020, πραγματοποιήθηκε η τρίτη 
εκτίμηση για την πορεία των επενδύσεων στη βιομηχανία κατά 
το περασμένο έτος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, 
οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της βιομηχανίας το 2020 ανα-
μενόταν να είναι κατά 6,9% χαμηλότερες σε σχέση με τις δαπάνες 
του 2019. Αναλυτικά στη σελ 15 

Από τα 62 απειλούμενα είδη που βρίσκονται στους καταλό-
γους των ειδών που πρέπει με βάση το νόμο το δίκτυο Natura 
2000 να προστατεύει στην Ελλάδα, μόνο 11, δηλαδή το 18% 
καλύπτονται πλήρως. Τα υπόλοιπα 51 είδη είναι όλα μερικώς 
καλυμμένα από το δίκτυο Natura 2000 με 52.0% κάλυψη κατά 
μέσο όρο. To ΑΠΕ-ΜΠΕ παρουσιάζει τα στοιχεία μίας νέας ση-
μαντικής μελέτης Ελλήνων επιστημόνων που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περιφέρειες της Κρήτης 
και της Πελοποννήσου έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό απει-
λούμενων ειδών, ενώ Κρήτη και περιφέρεια Νότιου Αιγαίου 
προσφέρουν την υψηλότερη κάλυψη για τα απειλούμενα είδη.
Ειδικότερα, στη μελέτη με τίτλο: «Το δίκτυο Νατούρα 2000 και 

τα απειλούμενα είδη της Ελλάδας» που δημοσιεύτηκε στο περι-
οδικό Biodiversity and Conservation, ύστερα από συνεργασία 
σημαντικών πανεπιστημίων και ιδρυμάτων, υπογραμμίζεται 
ότι είκοσι επτά (6.4%) απειλούμενα είδη, δεν καλύπτονται κα-
θόλου από τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 
2000, ενώ 46 (10.8%) απειλούμενα είδη καλύπτονται σε ποσο-
στό μικρότερο του 10%. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των επιστημόνων, η επέκταση 
του δικτύου Natura 2000 μόνο κατά 4.8%, είναι αρκετή για να 
έχουν όλα τα απειλούμενα είδη κάλυψη μεγαλύτερη του 10% 
από τις προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα. 
Αναλυτικά στη σελ 10 

Κλειδώνει, σύμφωνα με πληροφορίες, που δημοσίευσε το ΑΠΕ, 
η συμφωνία κυβέρνησης και θεσμών για την απελευθέρωση 
των πλειστηριασμών από την 1η Ιουνίου για όλα τα ακίνητα, 
ακόμη και για αυτά που αφορούν στην πρώτη κατοικία, καθώς 
την ίδια ημερομηνία θα ξεκινήσει ο εξωδικαστικός μηχανισμός 
για τη ρύθμιση των οφειλών τόσο των νοικοκυριών όσο και 
των επιχειρήσεων με βάση τον νέο πτωχευτικό νόμο. 
 Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που θα 
έρθει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, θα προσδιορίζει ποιοί 
δανειολήπτες θα υπαχθούν στην κατηγορία εκείνων που έχουν 

πληγεί από την πανδημία, και για τους οποίους επεκτείνεται η δι-
άρκεια της προστασίας της πρώτης κατοικίας έως τις 31 Μαΐου, 
(από 15 Μαρτίου που ήταν η αρχική καταληκτική ημερομηνία) 
και συγκεκριμένα: 
1) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρα-
σχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων ο μέσος μεικτός 
μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτα-
κτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, 
παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών 
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020. Αναλυτικά στη σελ 18 

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΑΠΕ

ΙΟΒΕ: ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 6,9% ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟ 2020

ΜΟΝΟ ΤΟ 18% ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΩΣ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
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Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Διεθνές συνέδριο για τις πρώτες ύλες RawMat 2021 θα πραγ-
ματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 5 ως τις 9 Σεπτεμβρίου 
2021. «Ακολουθώντας τις απαιτήσεις και τις τάσεις της σύγ-
χρονης κοινωνίας, το RawMat2021 θα αντιμετωπίσει ένα 
ευρύ φάσμα τεχνολογικών εξελίξεων και μελλοντικών προ-
κλήσεων σχετικά με τις πρώτες ύλες με έμφαση στις πτυχές 
της κυκλικής οικονομίας, τονίζεται σε ανακοίνωση.
Το RawMat2021 στοχεύει στη συγκέντρωση της Ακαδη-
μαϊκής κοινότητας, των μηχανικών, των επιστημόνων σε 
πρώιμο στάδιο, καθώς και των ανώτερων επιστημόνων, 
των στελεχών της βιομηχανίας, των ενδιαφερομένων και 
των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και άλλων επαγγελματι-
ών στον τομέα των πρώτων υλών για μια ολοκληρωμένη, 
διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσεων.
Θα προωθήσει νέα εργαλεία, μεθόδους, ευρήματα έρευνας, 
μεθοδολογικά πλαίσια και υποθέσεις, καθώς και καινοτόμες 
ιδέες που θα παρουσιαστούν στις επιστημονικές και τεχνικές 
συνεδρίες».
Πληροφοριίες: https://www.rawmat2021.gr/congress/

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα διεξαχθεί –στο νησί της Ρόδου- το 
10ο διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές που διορ-
γανώνουν το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων 
Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοι-
νωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.), με τίτλο: «Κινητικότητα του Μέλλοντος 
και Ανθεκτικές Μεταφορές: Ο δρόμος προς την Καινοτομία».
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το συγκεκριμένο συνέδριο 
αποτελεί εδώ και δεκαεννέα έτη θεσμό στην έρευνα στον τομέα 
των μεταφορών και απευθύνεται στην εγχώρια και διεθνή επι-
στημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και στους ιδιωτι-
κούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών 
στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών. 
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ανάγκη για επίτευξη 
των νέων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων για κλιμα-
τικά ουδέτερες μεταφορές και έξυπνες πόλεις, καθιστά την έρευ-
να στις μεταφορές κρίσιμη παράμετρο για την επίτευξη καινοτό-
μων λύσεων που θα απαντήσουν στις μελλοντικές προκλήσεις 
και θα προκύψουν μέσα από τη συνέργεια των εμπλεκόμενων 
φορέων στη βιομηχανία και τη δημόσια διοίκηση. 
Σε αυτό το πλαίσιο, στόχοι του συνεδρίου είναι η παρουσίαση 
των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρόσφατης και 
τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο των μετα-
φορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συζήτηση σε λύσεις που 
η έρευνα μπορεί να παρέχει, η συσχέτιση της έρευνας και της 
πολιτικής των μεταφορών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η 
διαμόρφωση συμπερασμάτων και προτάσεων για το μέλλον 

των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών. 
Το 10o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές 
προσδοκά να συζητήσει τις προκλήσεις των μελλοντικών 
συστημάτων μεταφορών τόσο μέσα από τις συνεδρίες του κε-
ντρικού προγράμματος όσο και από ειδικές συνεδρίες (Special 
Workshops) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας 
της έρευνας και δημόσιων φορέων. 
Θεματικές ενότητες:
• Αστική βιώσιμη κινητικότητα, εφαρμογή και νέες συνέργειες 
• Καινοτόμες και διασυνδεδεμένες υπηρεσίες κινητικότητας 
• Ευφυή συστήματα μεταφορών σε όλα τα μέσα 
• Ανάλυση μαζικών δεδομένων και εφαρμογές τεχνητής νοη-
μοσύνης 
• Περιβάλλοντα προσομοίωσης και νέα εργαλεία ανάλυσης και 
μοντελοποίησης 
• Κλιματικά ουδέτερες και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές και 
υποδομές 
• Ο χρήστης στο κέντρο του σχεδιασμού των συστημάτων με-
ταφορών 
• Εμπορευματικές μεταφορές και logistics στην εποχή της Οικο-
νομίας «on demand» 
• Ασφάλεια των μεταφορών 
• Ανθεκτικότητα συστημάτων μεταφορών και μελλοντικών 
υποδομών 
• Σχεδιασμός και πολιτική των μεταφορών 
• Μεταφορές και κινητικότητα στην COVID-19 εποχή.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

«ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: 
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

18 Φεβρουαρίου 2021

Διαδικτυακό συνέδριο: «Net 
Zero Action: From challenge to 
opportunity for accelerated & 
sustainable value creation»

MYTILINEOS

2 - 3 Μαρτίου 2021
Διεθνές ψηφιακό συνέδριο: «Καινοτό-
μοι Έλληνες» («Innovative Greeks»)

ΣΕΒ, Endeavor Greece

3 - 5 Ιουνίου 2021
Επιστημονικό συνέδριο: «Η γεωγρα-
φία σε έναν κόσμο που αλλάζει»

Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου 
Αιγαίου

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

press@central.tee.gr
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«Πρωτοπόρο σύμπραξη», σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
χαρακτηρίζει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Περιφέρεια Δυτικής Μα-
κεδονίας τη συνεργασία αυτοδιοικητικών και πανεπιστημιακών 
θεσμών στη Δυτική Μακεδονία, με στόχο τη διαχείριση και την 
προώθηση της πράσινης ενέργειας στη μεταλιγνιτική εποχή. 
Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια, την περασμένη εβδομάδα 
καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η σύσταση της 
εταιρείας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Δυτικής Μα-
κεδονίας Περιορισμένης Ευθύνης» και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., 
ολοκληρώνονται δε τις επόμενες ημέρες και όλες οι απαραίτητες 
διαδικασίες για την έκδοση ΑΦΜ. 
«Το ισχυρό αυτό αναπτυξιακό εργαλείο προς την επίτευξη του 

στόχου για μια πράσινη και βιώσιμη Περιφέρεια καλείται πλέον 
να επιτελέσει το ρόλο του», αναφέρει η Περιφέρεια και προσθέ-
τει ότι ο νεοσύστατος φορέας, σε πρώτη φάση, θα υλοποιήσει 
θεσμικές αλλαγές και θα εφαρμόσει ένα ξεκάθαρο κανονιστικό 
πλαίσιο γύρω από τα ενεργειακά των Α.Π.Ε., με ιδιαίτερη ανα-
φορά στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα 
και με τα αντίστοιχα ψηφίσματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 
«Ταυτόχρονα, θα προχωρήσουν στο σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση επενδύσεων με σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών 
τους αναγκών και το «πρασίνισμα» της Περιφέρειάς μας. Θα 
είναι κατά κάποιον τρόπο ο τοποτηρητής της πορείας μας για 
μια πράσινη Περιφέρεια», προσθέτει η ανακοίνωση. 

Διευκρινίζεται, ότι στην Ενεργειακή Κοινότητα συμμετέχουν οι 
13 Δήμοι, το πανεπιστήμιο και η Περιφέρεια και υπογραμμίζε-
ται ότι εδώ και ένα χρόνο, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη 
Δυτική Μακεδονίας, Γιώργου Κασαπίδη, ξεκίνησε, για τη δημι-
ουργία της εταιρίας, ένας κύκλος, με εντατικές συναντήσεις και 
συζητήσεις. «Στο σύνολό της η Τοπική Αυτοδιοίκηση δια του 
Περιφερειακού και των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και η 
Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, εξέφρασαν τελικά τη σύμφωνη 
γνώμη η οποία αποτυπώνεται στο Καταστατικό», καταλήγει η 
ανακοίνωση. 

Για «σχέδιο χειραγώγησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας 
στην αγορά, που θα πλήξει καίρια την ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανιών έντασης ενέργειας», κάνει λόγο σε χθεσινή ανα-
κοίνωση, η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας 
(ΕΒΙΚΕΝ), η οποία ζητά από τη ΡΑΕ τη λήψη μέτρων για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη λει-
τουργία της αγοράς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Η ΕΒΙΚΕΝ αναφέρει ότι η σύγκριση των τιμών στην αγορά εξι-

σορρόπησης με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, «θα αποκαλύψει 
την εμφανή χειραγώγηση των τιμών που επιχειρείται στην 
ελληνική αγορά».
«Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ΡΑΕ δίστασε να πάρει ουσι-
αστικά μέτρα, που να αποτρέπουν τις συμπεριφορές αυτές, το 
περιεχόμενο του κειμένου της απόφασής της, είναι απολύτως 
αποκαλυπτικό, καθώς σε πλείστα σημεία αφήνει ερωτηματικά 
για παραλείψεις στο σχεδιασμό της αγοράς, τις οποίες εκμεταλ-

λεύονται οι παραγωγοί, παρεμβαίνοντας με τον τρόπο αυτόν 
στον αλγόριθμο επίλυσης της αγοράς.
Η ΡΑΕ σαφώς εκφράζει τη θέση, ότι η πρακτική δήλωσης σε 
περισσότερα του ενός βήματα του τεχνικού ελαχίστου των μο-
νάδων εξετάζεται ως καταχρηστική, για το λόγο δε αυτό, ζητά 
από τον ΑΔΜΗΕ να υπολογίσει την προκαλούμενη επίπτωση 
αναδρομικά», σημειώνει η Ένωση.

Πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας διεθνούς κοινότητας 
καινοτόμων Ελλήνων με στόχο τη διασύνδεση επιχειρηματιών, 
επενδυτών και στελεχών με τις αναπτυσσόμενες νεοφυείς ελλη-
νικές επιχειρήσεις ανακοίνωσαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο ΣΕΒ 
και η Endeavor Greece. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας οι νεο-
φυείς ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ανακα-
λύψουν ευκαιρίες, να συνεργαστούν με κορυφαίες εταιρείες, να 
ανταλλάξουν τεχνογνωσία, να εξερευνήσουν νέες αγορές και να 
αναπτυχθούν. 
Η πρώτη δράση είναι η διοργάνωση διεθνούς ψηφιακού συνε-
δρίου «Καινοτόμοι Έλληνες» («Innovative Greeks») στις 2 και 3 
Μαρτίου στο οποίο θα συμμετάσχει ο πρωθυπουργός κ. Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλε-
ξόπουλος και κορυφαίοι Έλληνες και Ελληνίδες της διασποράς 
στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
Την 1η ημέρα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος 
του ΣΕΒ θα συζητήσουν για τα θέματα της Καινοτομίας και Ανά-
πτυξης στη μετα-Covid εποχή. Τη συζήτηση θα συντονίσει η 
κα. Κωνστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, co-Owner & 
CEO, Phāea Resorts / Senior Architect, TEMES SA και Πρόε-
δρος της Endeavor Greece.
Σε δηλώσεις του ο κ. Παπαλεξόπουλος τονίζει: «Μία από τις 

μεγάλες μας προτεραιότητες αυτή την περίοδο είναι η ενίσχυ-
ση της συλλογικής μας ικανότητας να καινοτομούμε, για να 
μεταβούμε σε μια οικονομία εξωστρέφειας και υψηλής προστι-
θεμένης αξίας. ‘Αλλωστε, μέσα από αυτόν τον δρόμο περνάει η 
δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τους νέους, ταλα-
ντούχους Έλληνες σε μια εποχή που η γνώση είναι η πρώτη ύλη 
της ανάπτυξης και της συλλογικής και προσωπικής ευημερίας. 
Με μια πολύ δραστήρια Επιτροπή Καινοτομίας, στον ΣΕΒ ανα-
πτύσσουμε δράσεις, όπως είναι η πρωτοβουλία «Innovation 
Ready» και η προώθηση των βιομηχανικών διδακτορικών, 
για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της βιομηχανίας, των 
νεοφυών επιχειρήσεων και της ερευνητικής κοινότητας. Επίσης, 
προωθούμε το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
και αναλαμβάνουμε σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση 
των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων. Σήμερα, με 
ιδιαίτερη χαρά ξεκινάμε την πρωτοβουλία Innovative Greeks, 
που φιλοδοξούμε να γίνει μια ανοικτή κοινότητα καινοτομίας, 
ανοίγοντας νέους δρόμους για τη χώρα και ιδιαίτερα για τους 
νέους μας».
Η κα. Κωνστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, επιση-
μαίνει: «Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς που συνεργαζόμαστε με 
τον ΣΕΒ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Innovative Greeks, που 

σκοπό έχει να δημιουργήσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες ανά-
πτυξης για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Η Endeavor, με 
παρουσία σε 40 χώρες και 25 χρόνια ενεργού δράσης, στηρίζει 
έμπρακτα τους επιχειρηματίες που καινοτομούν και μεγαλώ-
νουν τις επιχειρήσεις τους, και συμβάλλουν έτσι στο μετασχη-
ματισμό ολόκληρων οικονομιών. Στην Ελλάδα η Endeavor, ήδη 
από το 2012 που έχει παρουσία, δουλεύει συστηματικά για να 
χτίσει και να υποστηρίξει την κοινότητα των Ελλήνων πρωτο-
πόρων επιχειρηματιών, που με τις καινοτόμες ιδέες τους, δημι-
ουργούν τις επόμενες ιστορίες επιτυχίας της χώρας και έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία. Με βασική πεποίθηση ότι 
δουλεύοντας όλοι μαζί -Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό- μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε το 
αποτύπωμα στην οικονομία και να επιταχύνουμε τον μετασχη-
ματισμό και την ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου μας, στην 
Endeavor δημιουργούμε ένα ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο επιχει-
ρηματιών με καινοτόμες ιδέες και δουλεύουμε πάνω σε πολυ-
επίπεδα προγράμματα, που περιλαμβάνουν από επιχειρήσεις 
τοπικού αλλά καινοτόμου χαρακτήρα μέχρι την ισχυρή επιχει-
ρηματική ελληνική κοινότητα της Διασποράς. Η συνεργασία και 
η ένωση δυνάμεων είναι χαρακτηριστικά που βρίσκονται στο 
επίκεντρο του τρόπου λειτουργίας της Endeavor παγκοσμίως».

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ» 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΖΗΤΑ Η ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΒ ΚΑΙ ENDEAVOR ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
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Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στη λειτουργία των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων επιλέχθηκε –αναφέρει το ΑΠΕ- να μελε-
τηθεί ως ειδικό θέμα της έρευνας RCI (Recruitment Confidence 
Index - Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας) για το δεύτερο εξά-
μηνο του 2020.
Όπως ανακοινώθηκε, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το τμή-
μα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του Alba Graduate 
Business School, The American College of Greece το χρονικό 
διάστημα 7 Δεκεμβρίου 2020 - 12 Ιανουαρίου 2021.
Αναλυτικότερα, σχετικά με το ειδικό θέμα της κρίσης που επέ-
φερε η πανδημία COVID-19, παρατηρείται ότι επιβεβαιώνονται 
τα αποτελέσματα της προηγούμενης μέτρησης του α’ εξαμήνου 
του 2020. 
Οι ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να επηρεάζονται 
«πολύ» (μάλιστα περισσότερο από την προηγούμενη μέτρηση), 
ενώ οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτιμούν ότι θα επανέλθουν 
σε «προ-COVID-19» ρυθμούς αρκετά αργότερα (οι περισσότε-
ροι υπολογίζουν ότι θα χρειαστεί πάνω από ένα έτος από σή-
μερα) σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ωστόσο, δηλώ-
νουν ότι επηρεάζονται πλέον λιγότερο αρνητικά, ενώ πιστεύουν 
ότι η μελλοντική άνοδος της οικονομικής τους δραστηριότητας 
θα είναι ακόμη μεγαλύτερη απ’ ό,τι πίστευαν στην προηγούμε-

νη μέτρηση.
Οι συμμετέχοντες εξακολουθούν να θεωρούν την ποιότητα 
του ανθρώπινου δυναμικού τον σημαντικότερο παράγοντα 
αντιμετώπισης της κρίσης, ενώ συνεχίζεται και η «αμφίθυμη» 
στάση των στελεχών απέναντι στην εξ αποστάσεως εργασία: 
ενώ εμφανίζεται να αυξάνεται ο σκεπτικισμός σχετικά με την 
παραγωγικότητα της εξ αποστάσεως εργασίας και τη συμβολή 
της στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, οι περισσότεροι 
εμφανίζονται πλέον διατεθειμένοι να συνεχίσουν να εφαρμό-
ζουν προγράμματα εξ αποστάσεως εργασίας στην επιχείρησή 
τους και μετά τη λήξη της έκτακτης κατάστασης του COVID-19. 
Όσον αφορά τις κυβερνητικές πολιτικές, οι επιχειρήσεις φαίνεται 
να εμφανίζονται απαισιόδοξες κυρίως σχετικά με την επιλεκτι-
κότητά τους να συμμετέχουν σε πολιτικές στήριξης.
Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη μελέτη εμ-
φανίζεται το εξαιρετικά ενδιαφέρον -και μοναδικό στην ιστορία 
του δείκτη - φαινόμενο, μία σημαντική πτώση του Δείκτη RCI 
(όπως καταγράφηκε στη μέτρηση του α’ εξαμήνου του 2020) 
να ακολουθείται αμέσως από μία ξεκάθαρη άνοδο (για το β’ 
εξάμηνο του 2020), γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση των 
δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών. Η 
μέχρι σήμερα τάση ήταν η σταθεροποίηση του Δείκτη RCI στα 

νέα χαμηλά ή υψηλά επίπεδα, μετά από μία σημαντική πτώση 
ή άνοδο αντίστοιχα.
Ο Αριστοτέλης Αλεξόπουλος, Director, Applied Research & 
Innovation, Alba Graduate Business School, The American 
College of Greece, σχολίασε σχετικά: «Πιθανότατα σε αυτήν 
την εκτίμηση των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων που 
συμμετείχαν στην έρευνα αντικατοπτρίζεται η αισιοδοξία τους 
ότι η παρούσα υγειονομική-οικονομική κρίση λόγω της πανδη-
μίας COVID-19 θα διαρκέσει σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 
και η οικονομική δραστηριότητα -τουλάχιστον όσον αφορά την 
αγορά εργασίας/προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού- θα 
μπορέσει, με το ξεπέρασμα της έκτακτης υγειονομικής κατάστα-
σης, να επανέλθει στα συνήθη επίπεδα».
Στον τομέα των προσδοκιών για το μέλλον εμφανίζεται επίσης 
ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο φαινόμενο, αυτό της ταυτόχρονης 
αύξησης των ποσοστών τόσο της αισιοδοξίας όσο και της απαι-
σιοδοξίας. Δεδομένης μάλιστα και της έντασης του φαινομένου, 
δημιουργείται η εκτίμηση για «πόλωση» των απόψεων μεταξύ 
της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας γύρω από τους δύο 
«άξονες» αισιοδοξίας και απαισιοδοξίας.

«Βλέπω ότι πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ ενδιαφέρονται να μάθουν 
περισσότερα γι’ αυτή την ιδέα (το ψηφιακό πιστοποιητικό εμ-
βολιασμού) και ο λόγος είναι ότι οι πολίτες αυτών των χωρών 
θέλουν να ταξιδέψουν και θέλουν να κάνουμε αυτές τις μετα-
κινήσεις όσο το δυνατόν πιο εύκολες, ειδικά κατά την περίοδο 
των καλοκαιρινών διακοπών», υπογράμμισε ο πρωθυπουρ-
γός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για το πώς μπορούν 
να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει της νέας τουριστικής 
σεζόν, σε συνέντευξη που παρεχώρησε χθες το απόγευμα στο 
πρακτορείο Bloomberg, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
 Οι αγορές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα εν μέσω 
πανδημίας
«Πολλοί επενδυτές επιδεικνύουν το ενδιαφέρον τους για την Ελ-
λάδα εν μέσω πανδημίας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ση-
μειώνοντας ότι η χώρα έχει ανακτήσει τη διεθνή της αξιοπιστία 
και ότι πλέον δανείζεται με ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Δηλωτικό, 
μάλιστα, πως η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις, που αναλαμβάνει, 
όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι και η επιβεβαίωση της απόφα-

σης του να προχωρήσει η χώρα με την πρόωρη αποπληρωμή 
τμήματος του δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 
συγκεκριμένα τα 3,3 δισ. ευρώ από τα συνολικά 5,1 δισ. ευρώ. 
Ερωτηθείς, μάλιστα, για την εκλογή του Μάριο Ντράγκι στην 
πρωθυπουργία της Ιταλίας, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για 
εξαιρετικά νέα καθώς, όπως τόνισε, θα συμβάλλει και αυτός 
από την πλευρά του, ώστε να ανατραπούν τα στερεότυπα της 
προηγούμενης δεκαετίας για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.
Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε: «Πιστεύω ότι τον Απρίλιο η 
κατάσταση θα βελτιωθεί σε ό,τι αφορά στη μεταδοτικότητα του 
ιού. Δρομολογούμε ήδη ένα πρόγραμμα εμβολιασμού που επι-
κεντρώνεται στους ηλικιωμένους άνω των 60 και σε όλους όσοι 
ταλαιπωρούνται από υψηλού κινδύνου υποκείμενα νοσήματα, 
εκείνες τις ομάδες, δηλαδή, που προσθέτουν πίεση στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Τον Απρίλιο, εξάλλου, οι καιρικές συνθήκες 
στην Ελλάδα θα έχουν βελτιωθεί». 
Ο Έλληνας πρωθυπουργός επέμεινε, μάλιστα, πως οι έκτακτες 

συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊου αποτέλεσαν ευκαιρία, 
ώστε να επισπευσθούν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, όπως η 
ψηφιοποίηση του κράτους και της οικονομίας. «Πρώτη φορά 
υπάρχει η αίσθηση στη χώρα μας ότι το κράτος στηρίζει τον 
πολίτη και δη τον πλέον αδύναμο» σημείωσε χαρακτηριστικά 
ο κ. Μητσοτάκης. 
Σε ερώτηση για την κρίση με την Τουρκία, ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός επανέλαβε πως το 2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά για 
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σημείωσε: «Έχουμε δει πως η 
απειλή κυρώσεων μπορεί να αναγκάσει μία χώρα να αλλάξει 
συμπεριφορά. Έχουμε δει βελτίωση το 2021. Ελπίζω ότι θα 
συνεχίσουμε να κινούμαστε σ’ αυτόν τον δρόμο. Παράλληλα, 
όμως ενισχύουμε τις συμμαχίες μας με χώρες, που σέβονται το 
Διεθνές Δίκαιο και αποδεικνύουμε μέσω των συμφωνιών μας 
με Ιταλία και Αίγυπτο πως μπορούμε να επιλύουμε τις διαφορές 
μας αναφορικά με τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών υπό 
όρους καλής γειτονίας. Το ίδιο ευελπιστούμε να γίνει και με την 
Τουρκία».

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ  

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ BLOOMBERG: ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ 
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
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Πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης θέρμανσης φυσι-
κού αερίου από νοικοκυριά στην Αττική «τρέχει» από χθες, 
όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΕΔΑ Αττικής. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένα διαμερί-
σματα και μονοκατοικίες όσο και πολυκατοικίες ενώ οι επιδο-
τήσεις κλιμακώνονται από 300 έως 3.000 ευρώ.
Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επί ενεργού δι-
κτύου φυσικού αερίου που θα υπογραφούν μέχρι να καλυ-
φθεί το ποσό του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού 
του προγράμματος που είναι 85 εκ. ευρώ. Καθώς αναμένεται 
ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός αιτήσεων, η ΕΔΑ Αττικής επιση-
μαίνει ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερο-
μηνίας υποβολής της σύμβασης σύνδεσης και των σχετικών 
δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα.
Οι επιδοτήσεις διαμορφώνονται ως εξής:
-Για αυτόνομη θέρμανση (μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονο-
κατοικία) ή με ανυψωτική στήλη, η επιδότηση είναι 300 ευρώ 
ανεξάρτητα από την ισχύ του λέβητα.

-Για κεντρική θέρμανση σε πολυκατοικίες τα ποσά ανάλογα με 
την ισχύ του λέβητα είναι:
Για ισχύ έως 35.000 kcal/h, 550 ευρώ.
Από 35.001 - 100.000 kcal/h, 1100 ευρώ.
Από 100.001 - 150.000 kcal/h, 1500 ευρώ.
Από 150.001 - 200.000 kcal/h, 2250 ευρώ.
Πάνω από 200.000 kcal/h, 3.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευ-
ές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της 
υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέρ-
γειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου. 
Το ποσό επιδότησης θα αποδίδεται απευθείας από την ΕΔΑ 
Αττικής στον ανάδοχο που θα επιλέξει ο καταναλωτής για να 
πραγματοποιήσει την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης 
φυσικού αερίου, αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση αυτής 
και η παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
Επιπλέον, όλοι οι καταναλωτές συνεχίζουν να επωφελούνται 
από την έκπτωση έως 100% στα τέλη σύνδεσης για το τρέχον 

έτος.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να 
απευθύνονται στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών 11322, 
καθώς και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα edaattikis.gr/
subsidy2021 
Αναφερόμενος στο νέο εταιρικό πρόγραμμα επιδότησης ο 
Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ Αττικής, Πιέρρος 
Χατζηγιάννης σημείωσε: «Στόχος όλων μας στην ΕΔΑ Αττικής 
είναι να κάνουμε το φυσικό αέριο προσιτό σε όσο το δυνατό 
περισσότερα νοικοκυριά της Αττικής. Το νέο αυτό πρόγραμ-
μα, που αποτελεί πρωτοβουλία της εταιρείας στο πλαίσιο 
παροχής κινήτρων προς τους καταναλωτές, συμβάλλει απο-
φασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αποστολή μας είναι 
να φτάσει το φυσικό αέριο σε όσο το δυνατό περισσότερα 
νοικοκυριά της Αττικής, συμβάλλοντας στην επίτευξη των 
ενεργειακών στόχων της χώρας».

Αποκαταστάθηκαν τα σοβαρότερα προβλήματα ηλεκτροδό-
τησης που προέκυψαν από τη σφοδρή κακοκαιρία τη Δευ-
τέρα , ανακοίνωσε νωρίς το βράδυ ο ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:
«Η επανηλεκτροδότηση των Σποράδων ξεκίνησε από τις 
16:00 και ολοκληρώθηκε στις 17:00 μετά από την αποκα-
τάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πτώση 
δέντρων στις δύο γραμμές μέσης τάσης που τροφοδοτούν τα 
νησιά στο χερσαίο κομμάτι του δικτύου στο Πήλιο. Ο ΔΕΔΔΗΕ 

ευχαριστεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας για την συνδρομή τους στην προσπάθεια. Τα συ-
νεργεία της εταιρείας θα συνεχίσουν τις εργασίες για την πλή-
ρη αποκατάσταση όλων των ζημιών σε όλες τις γραμμές που 
τροφοδοτούν τα νησιά.
Στην Αττική αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στις περιοχές, 
όπου κυρίως λόγω πτώσης δέντρων προκλήθηκαν ζημιές 
στο Δίκτυο και αυτή την ώρα τα συνεργεία αποκαθιστούν 
μεμονωμένες βλάβες στα βόρεια προάστια καθώς και σε μι-

κρούς οικισμούς στην περιοχή του Ωρωπού.
Στη Εύβοια συνεχίζονται οι προσπάθειες επανηλεκτροδό-
τησης αρκετών χωριών από το κεντρικό τμήμα έως και το 
Βόρειο, δηλαδή από τη Χαλκίδα προς Άγιο Ιωάννη Ρώσο και 
τα ορεινά χωριά της Ιστιαίας καθώς υπάρχουν εκτεταμένες 
ζημιές στο δίκτυο και πλήθος σπασμένων στύλων.
Στις υπόλοιπες περιοχές πανελλαδικά, οι βλάβες έχουν απο-
κατασταθεί και δεν υπάρχει κάποια σοβαρή ζημιά στο δίκτυο 
εξαιτίας της κακοκαιρίας.»

Η ηλικία αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα της προτεραι-
οποίησης για τους εμβολιασμούς στη χώρα μας, επισήμανε 
χθες η Μαρία Θεοδωρίδου, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών. Ιδίως όταν υπάρχει συγκεκριμένη διαθεσιμό-
τητα εμβολίων, όπως επισήμανε σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Η ίδια εξήγησε ότι 9 στα 10 άτομα που έχασαν τη μάχη για τη 
ζωή και 8 στα 10 που μπήκαν σε ΜΕΘ από κορωνοϊό ήταν 
άνω των 60 ετών. Ωστόσο άμεσα, όπως είπε, ξεκινά ο εμβολι-
ασμός των ασθενών με πολύ σοβαρά υποκείμενα νοσήματα 
ανεξαρτήτως ηλικίας.
Η κα Θεοδωρίδου ανέφερε τις ομάδες αυτές, καθώς και άλλες 

που αφορούν υποκείμενα νοσήματα και θα ακολουθούσουν 
αργότερα. Όλα τα στοιχεία για τα σοβαρά υποκείμενα νοσή-
ματα και τα υποκείμενα, θα αναρτηθούν τις προσεχείς ημέρες 
από το υπουργείο Υγείας. Όπως συμπλήρωσε, ήδη είναι δια-
θέσιμο στη χώρα μας και το εμβόλιο της Moderna, το οποίο 
έχει ευκολότερες συνθήκες φύλαξης από αυτό τη Phizer και 
απαιτεί 4 εβδομάδες από την πρώτη στη δεύτερη δόση.
 Οι εμβολιασμοί έχουν ξεπεράσει έως τώρα τους 550.000, ενώ 
σήμερα παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες εμβολιάστηκαν 
25.000 άτομα, που αποτελεί και ρεκόρ εμβολιασμού.
Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που σήμερα είχαν 

ραντεβού για να εμβολιαστούν προσήλθε στα κέντρα, είπε ο 
γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του υπουρ-
γείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους κατά την ενημέρωση για 
το πρόγραμμα του εμβολιασμού κατά της Covid-19.
Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το ποσοστό ξεπέρασε το 90%.
Όσα ραντεβού χάθηκαν θα κλειστούν εκ νέου είπε ο κ. Θε-
μιστοκλέους. Ανέφερε ότι σήμερα στο μεγάλο εμβολιαστικό 
κέντρο της Αθήνας εμβολιάστηκαν 1.400 άτομα, 600 στην 
Θεσσαλονίκη και σε πλήρη ανάπτυξη θα εμβολιάζονται 5.500 
άτομα καθημερινά, ενώ έχουν κλειστεί μέχρι σήμερα 235.000 
ραντεβού στις ηλικίες 60-64 και 150.000 ραντεβού 75-79.

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ   

ΔΕΔΔΗΕ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ- Μ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ: 
Άμεσα ο εμβολιασμός των ασθενών με πολύ σοβαρά υποκείμενα νοσήματα
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Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 
«Το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων που ταλανίζει το 
συνταξιοδοτικό μας σύστημα εδώ και πολλά χρόνια, θα 
μπει στο δρόμο της οριστικής του επίλυσης με την δέσμη 
μέτρων που ήδη υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων», τόνισε σήμερα στη βουλή ο 
υφυπουργός Πάνος Τσακλόγλου, κατά της διάρκεια της 
ομιλίας του στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. 
Σχετικά με το ζήτημα της ενίσχυσης του e-ΕΦΚΑ με αν-
θρώπινο δυναμικό, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, ανέφερε ότι σύμφωνα με τον ετήσιο 
Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού 
έτους 2020, εγκρίθηκαν προς πρόσληψη μέσω του ΑΣΕΠ 
για τον e-ΕΦΚΑ (τέως ΕΦΚΑ και τέως ΕΤΕΑΕΠ) συνολικά 
86 θέσεις τακτικού προσωπικού. Επιπλέον, για τον ετήσιο 
Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού 
έτους 2021, εγκρίθηκε η διαδικασία πρόσληψης επιπλέον 
100 υπαλλήλων με διαδικασίες ΑΣΕΠ για την κάλυψη των 
αναγκών του Φορέα. 
«Σε αυτές τις 186 προσλήψεις έρχονται να προστεθούν και 
τα επιπλέον μέτρα για την ενίσχυση της λειτουργίας του 
e-ΕΦΚΑ που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Υπουργός Εργασίας 
κ. Χατζηδάκης», επεσήμανε ο κ. Τσακλόγλου, κατά τη δι-
άρκεια της απάντησης του σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Χ. 
Γιαννούλη (ΣΥΡΙΖΑ), σχετικά με την αξιοποίηση άνεργων 
πτυχιούχων στην εύρυθμη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ. 
Έχοντας ως βάση την δουλειά που έχει ήδη γίνει από τη 

διοίκηση του e-ΕΦΚΑ και την προηγούμενη πολιτική ηγε-
σία, - με τελευταίο παράδειγμα την δέσμη μέτρων που 
νομοθετήθηκαν στα τέλη του 2020 και ξεκίνησαν ήδη να 
εφαρμόζονται - δρομολογούνται εκτός από την τοποθέ-
τηση project manager και Ομάδας Έργου που έχουν ήδη 
«πιάσει δουλειά», τα ακόλουθα μέτρα:
 Χορήγηση Εθνικών Συντάξεων – και μάλιστα αναδρομι-
κά από την κατάθεση της αίτησης για σύνταξη - ως μέτρο 
ανακούφισης των συνταξιούχων.
Προτεραιότητα στην καταβολή συντάξεων για τις οποίες 
έχει υποβληθεί αίτηση πριν το 2018
Διεύρυνση της χρήσης των υπηρεσιών του ιδιωτικού 
τομέα ειδικά στο κομμάτι της καταχώρησης δεδομένων 
(data entry) και της δημιουργίας φακέλων.
Ειδικά προγράμματα για την επιτάχυνση απονομής συ-
ντάξεων στα πλέον προβληματικά ασφαλιστικά ταμεία 
που έχουν συνενωθεί στον ΕΦΚΑ, όπου εντοπίζονται με-
γάλες δυσκολίες, όπως για παράδειγμα το πρώην ΤΣΑΥ, το 
πρώην ΤΣΜΕΔΕ και το ΝΑΤ
Απλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση σύνταξης 
με την προετοιμασία κατάλληλων κανονιστικών και νομο-
θετικών ρυθμίσεων, ώστε να συμπτυχθούν τα «βήματα» 
που σήμερα απαιτούνται.
Θεσμοθέτηση Ενιαίου Πλαισίου Υποβολής Συνταξιοδοτι-
κού Αιτήματος αποκλειστικά ηλεκτρονικά (δηλαδή χωρίς 
υποβολή χειρόγραφων αιτημάτων, αλλά με ηλεκτρονικό 
πρωτόκολλο, καταχώρηση, κλπ), στο πρότυπο των φο-
ρολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται μόνο ηλεκτρο-

νικά.
Αξιοποίηση περισσότερων υπαλλήλων του ΕΦΚΑ μεταξύ 
των οποίων και οι νεοδιοριζόμενοι που ανέφερα στην 
πρωτολογία μου στα τμήματα ωρίμανσης συνταξιοδοτι-
κών φακέλων και απονομών συντάξεων.
Σταδιακή σύνδεση έκδοσης κύριων και επικουρικών συ-
ντάξεων, με βαθμιαία ενοποίηση των δομών, ώστε να 
επιταχυνθεί η όλη διαδικασία και να μην παρατηρούνται 
χρονικά κενά μεταξύ της καταβολής της κύριας και της 
επικουρικής σύνταξης.
Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των αρχείων του ΕΦΚΑ, με 
αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης
«Αν, παρ’ όλα αυτά», ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου απαντώ-
ντας στον κ. Χ. Γιαννούλη, «παραστεί επιπρόσθετη ανά-
γκη, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο 
προσωρινής απασχόλησης ατόμων της ομάδας που ανα-
φέρετε στην ερώτησή σας που απασχολήθηκαν, έστω και 
περιφερειακά στην απονομή συντάξεων».
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, κ. 
Λ. Στολτίδη, σχετική με τον Οργανισμό αστικών Συγκοι-
νωνιών της Θεσσαλονίκης -τον ΟΑΣΘ- και στους περίπου 
2.000 εργαζόμενους σε αυτόν, ο κ. Τσακλόγλου τόνισε ότι 
σύμφωνα με την έγγραφη ενημέρωση από τον πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού, «δεν έχει γί-
νει καμιά περικοπή στις νόμιμες αποδοχές, αλλά και ούτε 
πρόκειται να γίνει». 

Με θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, το εγγύς Δι-
άστημα, τη γεωδυναμική και γενικά τις γεωεπιστήμες, 
διευρύνει τις διαδικτυακές παραστάσεις του το Κέντρο 
Επισκεπτών Πεντέλης (ΚΕΠ) του Εθνικού Αστεροσκοπεί-
ου Αθηνών, οι οποίες θα συνεχιστούν από το ερχόμενο 
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου έως, καιρού επιτρέποντος, το 
Πάσχα.
Οι βραδιές Αστρονομίας και Ψηφιακής Παρατήρησης 
–σημειώνει το ΑΠΕ- είναι μία διαδικτυακή δράση του 
Κέντρου Επισκεπτών Πεντέλης, που αποτελεί μία εκ-
παιδευτική συνιστώσα του Ινστιτούτου Αστρονομίας, 
Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπι-
σκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-

νών (ΕΑΑ). Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από το προσω-
πικό του ΚΕΠ, δρ. Λάζαρο Κουτουλίδη και δρ. Βαγγέλη 
Κολοκοτρώνη τον Νοέμβριο του 2020.
«Όταν η πανδημία μάς υποχρέωσε να διακόψουμε τις 
διά ζώσης επισκέψεις, προσπαθήσαμε και, κρίνοντας 
από την ανταπόκριση που είχαμε, νομίζω τα καταφέρα-
με να απευθυνθούμε με προσιτό και εύληπτο τρόπο στο 
ευρύ κοινό», δηλώνει ο κ. Κολοκοτρώνης. «Στο πλαίσιο 
αυτό αποφασίσαμε να μην περιοριστούμε στα αμιγώς 
αστρονομικά ή αστροφυσικά πλαίσια», προσθέτει.
Η δράση αφορά στην παρουσίαση διαφορετικών επι-
στημονικών ενοτήτων, μέσω της διαδραστικής πλατ-
φόρμας ΖΟΟΜ. Σκοπός του προγράμματος είναι η ου-

σιαστική συμμετοχή του κοινού και η γνωριμία του με 
τα διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά προβάλλονται 
και επεξηγούνται από το ίδιο το εξειδικευμένο προσω-
πικό του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, αλλά και η περαιτέρω ανάδειξη 
του επιστημονικού έργου του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών.
Οι διαδικτυακές παραστάσεις θα συνεχίσουν να πραγμα-
τοποιούνται κάθε Σάββατο στις 20:00 μέχρι τις διακοπές 
του Πάσχα και θα συνοδεύονται πάντα από αστρονομική 
παρατήρηση του χειμερινού ουρανού με ψηφιακά μέσα.
Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210 - 3490022 καθη-
μερινές από τις 10:00 έως τις 15:00 αλλά και στο vk@
noa.gr.

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Βασικά σημεία τοποθέτησης του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο απάντησης επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
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Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για μονάδες Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας καταγράφηκε και στον τελευταίο κύκλο υποβολής 
αιτήσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής στον κύκλο του Φεβρουαρίου 
υπεβλήθησαν 477 αιτήσεις για ισχύ 8,86 GW. Έτσι, μαζί με τον 
κύκλο του Δεκεμβρίου 2020 βρίσκονται υπό αξιολόγηση από την 

Αρχή για το επόμενο διάστημα 2.341 αιτήσεις για έργα συνολικής 
ισχύος 54,36 GW. 
 «Το πλήθος των αιτήσεων είναι διαχειρίσιμο από την Αρχή, η 
οποία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιολόγηση 
τους το συντομότερο δυνατό, παρά την αδιαμφισβήτητη δραμα-
τική υποστελέχωσή της και υπό τα συνεχιζόμενα μέτρα αντιμετώ-

πισης της πανδημίας», τονίζει η ΡΑΕ.
 Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον εντοπίζεται και πάλι στα 
φωτοβολταϊκά με 226 αιτήσεις για μονάδες ισχύος 6 GW και ακο-
λυθούν τα αιολικά με 167 αιτήσεις για 2,6 GW. Η υπόλοιπη ισχύς 
αφορά μονάδες βιομάζας, μικρά υδροηλεκτρικά, συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού-θερμότητας και υβριδικές μονάδες ΑΠΕ.

Κλειστές θα παραμείνουν έως και την Τετάρτη (17 Φεβρουαρίου) 
οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όλων των 
βαθμίδων, στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να αποφευχθούν 
ατυχήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας. 
Όπως επισημαίνεται στην απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής 
Γιώργου Πατούλη, η διακοπή αποφασίστηκε, «εξαιτίας των ιδιαίτε-
ρα έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις - παγετός) και της 

επαγόμενης δυσκολίας λειτουργίας των σχολείων και μετακίνησης 
των μαθητών». Η Περιφέρεια Αττικής ανάλογα με την εξέλιξη της 
κατάστασης θα επανεξετάσει ενδεχόμενη παράταση της απόφασης. 
Ο περιφερειάρχης επισήμανε σχετικά: «Προτεραιότητά μας η ασφά-
λεια των παιδιών και η διευκόλυνση των γονέων. [Είναι] αναγκαίο 
να παραμείνουν και αύριο κλειστές οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα. Πα-

ρακολουθούμε και αξιολογούμε συνεχώς την εξέλιξη των καιρικών 
δεδομένων με στόχο να παρέμβουμε όπου και αν απαιτείται, για την 
καλύτερη προστασία των πολιτών. Καλούμε τους πολίτες να απο-
φεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες 
που σημειώνονται σε πολλές περιοχές δημιουργούν πάγο, ο οποίος 
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την πρόκληση ατυχημάτων».

«Με προτεραιότητα την προστασία και τη διευκόλυνση των 
πολιτών, όλος ο μηχανισμός της περιφέρειας είναι επί ποδός και 
παρεμβαίνει άμεσα όπου απαιτείται», τόνισε χθες –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, από το Κέντρο Δι-
αχείρισης Αποχιονισμού της Περιφέρειας στο Καπανδρίτι. Εκεί 
ενημερώθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη και τον συντονιστή 
Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλη και Ν. Σταθόπουλο, για τις 
δράσεις αποχιονισμού που πραγματοποιήθηκαν από χθες 
βράδυ κρατώντας ανοιχτό το οδικό δίκτυο, που είναι ευθύνη 
της περιφέρειας, γεγονός το οποίο διαπίστωσε και ο ίδιος στην 
συνέχεια, κατά την αυτοψία που έκανε στο δίκτυο. 
Ο κ. Πατούλης μετέβη και στο τμήμα της Εθνικής Οδού το οποίο 
έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας, υπογραμμίζοντας πως η πε-
ριφέρεια, αν της ζητηθεί, είναι έτοιμη να συνδράμει στην προ-
σπάθεια διευκόλυνσης των οδηγών, την εταιρία «Νέα Οδό» η 
οποία έχει τη ευθύνη διάνοιξης της. 
Επιπρόσθετα και με δεδομένη την ανάγκη διασφάλισης της 

προσβασιμότητας των πολιτών που πρέπει να εμβολιαστούν, 
αποφασίστηκε η διάθεση οχημάτων για τη μετακίνηση όσων 
αδυνατούν να μεταβούν στα εμβολιαστικά κέντρα, από 
την περιφέρεια, κατόπιν επικοινωνίας τους, στο τηλέφωνο 
2108210067. 
Στο πλαίσιο της αυτοψίας, ο κ. Πατούλης επισκέφθηκε και το 
εμβολιαστικό κέντρο στο Μαρούσι, όπου συνεργεία της περιφέ-
ρειας επιχείρησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η προσβασιμό-
τητα των πολιτών που έχουν προγραμματισμένα ραντεβού για 
να εμβολιαστούν. 
Σε δηλώσεις του κατά τη μετάβαση του στην Εθνική Οδό, ο κ. 
Πατούλης επισήμανε σχετικά:
«Η κατάσταση είναι δύσκολη αλλά είμαστε δίπλα στους πολίτες 
προκειμένου να μην νιώσει κανένας απροστάτευτος. Η ένταση 
του φαινομένου θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Υπεύθυνη για τη 
διάνοιξη της Εθνικής Οδού είναι η Νέα Οδός. Εμείς έχουμε την 
ευθύνη διάνοιξης των περιφερειακών αξόνων και το πράξαμε. 

Ωστόσο αν μας ζητηθεί, θα συνδράμουμε και με δικά μας μη-
χανήματα, όπως κάναμε και στο παρελθόν. Εμείς σε όλα τα επί-
πεδα των περιφερειακών αξόνων ευθύνης μας, δώσαμε μάχη 
όλο το βράδυ και τα κρατήσαμε ανοιχτά, ωστόσο παραμένουμε 
σε επιφυλακή για να επέμβουμε όπου απαιτείται, με στόχο τη 
διασφάλιση της προσβασιμότητας των πολιτών. Είμαστε σε 
συνεχή επικοινωνία με τους δημάρχους και για το θέμα των εμ-
βολιαστικών κέντρων τα οποία πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά 
για τους πολίτες που πρέπει να εμβολιαστούν. Η περιφέρεια θα 
συνδράμει και σ΄αυτή την προσπάθεια διαθέτοντας οχήματα για 
τους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης, λόγων 
των καιρικών συνθηκών». 
Κλείνοντας, ευχαρίστησε τα στελέχη της περιφέρειας που όλες 
αυτές τις ώρες βρίσκονται επί ποδός για να αποφευχθούν προ-
βλήματα, καθώς «η ασφάλεια των πολιτών είναι η απόλυτη και 
μόνη προτεραιότητά μας». 

Σε ψηφιακή συνάντηση που διοργανώθηκε με την υποστήριξη της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ), εκπρόσωποι από το νησί της 
Θάσου και της επαρχίας του Reutlingen είχαν την ευκαιρία να συ-
ντονίσουν από κοινού τον σχεδιασμό της συνεργασίας τους, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.
 Στο επίκεντρο της επιτυχημένης τηλεδιάσκεψης βρέθηκε το μακρό-
πνοο δασοκομικό έργο για το νησί της Θάσου, το οποίο υλοποιείται 
σε συνεργασία με την Ανώτερη Σχολή Δασοκομίας και Δασικής Ανά-
πτυξης του Rottenburg και το αντίστοιχο τμήμα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με στόχο την αντιπυρική προστασία 
και την αναδάσωση της Θάσου. Φοιτητές και φοιτήτριες από τις δύο 
χώρες υποστηρίζουν το έργο και συμμετέχουν ενεργά στην υλο-
ποίησή του. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν η 
τρέχουσα κατάσταση και τα περαιτέρω βήματα του έργου.
Το έργο που υποστηρίζεται από την Ελληνογερμανική Συνέλευση 

συνδυάζει την πρακτική εφαρμογή και την ακαδημαϊκή έρευνα με 
έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μια φοιτήτρια από την Ανώτερη Σχολή Δασο-
κομίας και Δασικής Ανάπτυξης του Rottenburg, η οποία συμμετείχε 
σε ένα επιμορφωτικό ταξίδι με θέμα την έρευνα των δασικών πυρ-
καγιών στη Θάσο, είχε τη δυνατότητα, μέσω του γραφείου της ΕΓΣ 
στη Θεσσαλονίκη, να αναπτύξει επαφές και να συλλέξει δεδομένα για 
την πτυχιακή της διατριβή με τίτλο: «Πράσινη Θάσος, πορεία προς τα 
Μηδενικά απόβλητα» 
(βλ. 
http://www.grde.eu/el/aktuelles/meldungen/2020/oktober/09102020/index.ht).
Ακόμα ένα σημαντικό σημείο της ψηφιακής συνάντησης ήταν μια 
παρουσίαση εκ μέρους της επαρχίας του Reutlingen σχετικά με 
την προώθηση τοπικών προϊόντων. Με τη βοήθεια ορισμένων 
παραδειγμάτων από βέλτιστες πρακτικές, παρουσιάστηκαν τα πλε-
ονεκτήματα και οι διάφορες δυνατότητες προώθησης των τοπικών 

προϊόντων. Η συγκεκριμένη θεματική, η οποία κατέχει σημαντική 
θέση σε πολλές συνεργασίες της ΕΓΣ, προσφέρει σε πολλούς δήμους 
την ευκαιρία να συνδυάσουν τις δικές τους τοπικές και περιφερειακές 
αγορές με τις ανάγκες του τουρισμού. Οι δύο δήμοι αντάλλαξαν τις 
εμπειρίες και την τεχνογνωσία τους προκειμένου να ενισχυθεί η 
προώθηση των τοπικών προϊόντων, σύμφωνα με τις αρχές της 
βιωσιμότητας.
 Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν περαιτέρω η διαχείριση αποβλή-
των, καθώς και η ανταλλαγή μαθητών μεταξύ των δύο δήμων. Για 
την εμβάθυνση της συνεργασίας στα ζητήματα αυτά θα ακολουθή-
σει νέα συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ΕΓΣ θα συνεχί-
σει να παρακολουθεί την παραγωγική συνεργασία των δύο δήμων 
προσφέροντας την αμέριστη υποστήριξή της.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΑΠΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΚΛΕΙΣΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Την Τρίτη και την Τετάρτη, λόγω της κακοκαιρίας

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανοικτοί οι δρόμοι ευθύνης της. Διάθεση οχημάτων για την μεταφορά των εμβολιασθέντων

ΘΑΣΟΣ ΚΑΙ REUTLINGEN ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
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Οδηγίες προς τους πολίτες απευθύνει η Πολιτική Προ-
στασία, στο πλαίσιο της κακοκαιρίας που πλήττει τη 
χώρα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων 
καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ η κακοκαιρία έχει κύ-
ρια χαρακτηριστικά τις χιονοπτώσεις, τους θυελλώδεις 
βορειοανατολικούς ανέμους τις χαμηλές θερμοκρασίες 
και τον ισχυρό παγετό θα συνεχιστεί και τις επόμενες 
ημέρες.
Πιο αναλυτικά:
1. Χιονοπτώσεις  σημειώνονται από χθες Δευτέρα στην 
ανατολική και τη νότια χώρα και θα είναι πυκνές κατά 
περιόδους στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την 
Κρήτη (στα ορεινά) και στην Ανατολική Θεσσαλία και 
τις Σποράδες.
Σήμερα, Τρίτη (16-02-2021) οι πυκνές χιονοπτώσεις 
θα συνεχιστούν στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, 
στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, στα 
ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων, καθώς και σε 
περιοχές της Κρήτης με χαμηλότερο υψόμετρο. Από 
αργά το βράδυ στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια 
τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.
Από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, (17-02-2021) οι 
χιονοπτώσεις βαθμιαία θα περιοριστούν στην Κρήτη 
όπου θα είναι πυκνές, μετά το μεσημέρι όμως θα εξα-
σθενήσουν.
Ειδικότερα στην Αττική, από το απόγευμα της Δευτέ-
ρας (15-02-2021), οι χιονοπτώσεις αναμενόταν να 
ενταθούν και να είναι κατά διαστήματα πυκνές μέχρι 
το βράδυ της Τρίτης (16-02-2021). Κατά τη διάρκεια 
της νύχτας προς την Τετάρτη (17-02-2021) θα περι-
οριστούν στα βόρεια και ανατολικά και τις πρωινές 
ώρες της Τετάρτης βαθμιαία θα σταματήσουν.
2. Ο ισχυρός παγετός που ήδη επικρατεί στη βόρεια 
Ελλάδα, την Τρίτη (16-02-2021) και την Τετάρτη (17-
02-2021) θα σημειωθεί και στην υπόλοιπη ηπειρωτική 
χώρα, ενώ σε περιοχές (κυρίως της Δυτικής) Μακε-
δονίας, αλλά και της Θράκης, θα είναι κατά τόπους 
ολικός.
3. Οι θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 
με 8 μποφόρ που έπνεαν χθες Δευτέρα (15-02-2021) 
στο Ιόνιο από το βράδυ θα εξασθενήσουν, όμως στο 
Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν σε επίπεδο θύ-
ελλας τοπικά 9 με 10 μποφόρ. Από τις πρωινές ώρες 
της Τετάρτης (17-02-2021) θα περιοριστούν στα νοτι-

οανατολικά και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για 
την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα 
τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της 
ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.
civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά 
εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περι-
φέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκο-
νται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις 
από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομέ-
νων.
Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασί-
ας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτι-
κοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασί-
ας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση 
των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλω-
ση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλω-
δών ανέμων:
-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρ-
θούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να 
προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των 
κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανο-
νικά. 
-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέ-
ματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων 
και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το 
τέλος της εκδήλωσής τους. 
-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστη-
ριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομέ-
νων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας 
χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτο-
κίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, 
παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. 
Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και 
για τα ζώα.
-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, 
κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από πε-

ριοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπα-
σμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να 
πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).
-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους 
αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Επίσης, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση 
χιονοπτώσεων και παγετού:
Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:
-Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση 
του οδικού δικτύου
-Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες 
και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα
-Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτί-
μηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κε-
ντρικούς δρόμους
-Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή 
που πρόκειται να ακολουθήσουν
-Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών 
τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών 
φαινομένων
-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους 
αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Αν μετακινούνται πεζή :
-Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρού-
χα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα 
παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω 
της ολισθηρότητας
-Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την δι-
άρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, 
συνθήκες παγετού)
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την 
επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού 
δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό 
ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπο-
ρούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ www.
astynomia.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπρο-
στασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες 
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της γενικής 
γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.civilprotection.gr.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΓΓΠΠ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
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Με 10 βελτιωτικές αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο 
υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, κάνοντας 
δεκτές σχετικές προτάσεις φορέων και κομμάτων, ολο-
κληρώθηκε και σε β’ ανάγνωση στην αρμόδια Επιτροπή 
της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του για την 
«Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιο-
ηθικής και Τεχνοηθικής», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία χωρίς καμία 
αρνητική ψήφο, με την υπερψήφιση του από τους βου-
λευτές της ΝΔ και τις επιφυλάξεις -μέχρι την Ολομέλεια- 
των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
 Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται μεταξύ άλ-
λων ότι:
 - Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Προσβασιμότητας 
θα λαμβάνει γνώμη από τη Βουλή.
- Ο πρόεδρος της Βιοηθικής θα διορίζεται μετά από σύμ-
φωνη γνώμη της Βουλής.
- Εκπροσωπούνται και τα κόμματα στην Εθνική Επιτρο-
πή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ως λειτουργικοί 

σύνδεσμοι.
- Δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Βιοηθικής και 
Τεχνοηθικής να εκδίδει πράξεις ήπιου δικαιώματος με 
κατευθυντήριες γραμμές για τον κώδικα δεοντολογίας 
που θα ισχύουν για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
- Αποσύρεται η διάταξη που έδινε τη δυνατότητα στους 
προέδρους των Επιτροπών να έχουν πρόσβαση σε έγ-
γραφα και απόρρητα στοιχεία
- Δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή για τα Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους 
μόνο αν συντρέχει λόγος και για πραγματικά περιστατι-
κά που καταγγέλλονται
- Ορίζεται ποσοστό εκπροσώπησης της «κοινωνίας των 
πολιτών» στη σύνθεση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμό-
τητας.
 Από την πλευρά τους, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης 
διατήρησαν τις έντονες επιφυλάξεις τους κυρίως για το 
ότι, όπως υποστήριξαν:
- Τα μέλη της Επιτροπής Βιοηθικής ορίζονται από τον 
πρωθυπουργό ενώ δεν ορίζονται οι ειδικότητες και τα 

επιστημονικά πεδία.
- Δεν εκπροσωπείται ο Βοηθός του Συνηγόρου του Πο-
λίτη στην Επιτροπή για τα δικαιώματα του Ανθρώπου. 
- Συρρικνώνονται τα μέλη των Επιτροπών Βιοθηικής και 
Τεχνοηθικής. 
- Δεν λογοδοτεί η Αρχή Προσβασιμότητας.
- Δεν συμμετέχουν τα κόμματα της Βουλής στην Επιτρο-
πή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
 Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Γεραπετρίτης υπεραμύν-
θηκε του νομοσχεδίου και διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται 
για ουσιαστική άσκηση πολιτικής για την αντιμετώπιση 
των σοβαρών πράγματι προβλημάτων για τα άτομα με 
αναπηρία, αλλά είναι μια από τις πρώτες δράσεις του 
εθνικού σχεδίου δράσης.
 Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα κάνει δεκτή την πρότα-
ση που κατατέθηκε από την αντιπολίτευση αλλά και τους 
φορείς, ώστε ο Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη να εντα-
χθεί για τα θέματα κοινωνικής προστασίας, στη σύνθεση 
της Επιτροπής Προσβασιμότητας, διευκρινίζοντας ότι θα 
είναι χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΕ Β’ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ν/Σ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Η Κίνα έγινε για πρώτη φορά ο βασικός εμπορικός εταί-
ρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020, ξεπερνώντας 
τις ΗΠΑ, χάρη στη γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας 
της που επηρεάστηκε λιγότερο από την πανδημία της 
Covid-19 από αυτές των εταίρων της στη Δύση, αναφέ-
ρει το ΑΠΕ.
Για το σύνολο της περασμένης χρονιάς, το εμπόριο της 
ΕΕ με την Κίνα ανήλθε στα 586 δισεκ. δολάρια (αν προ-
στεθούν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές) έναντι 555 δισεκ. 
για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε 
σήμερα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat. 
«Κατά το έτος 2020, η Κίνα ήταν ο κύριος εταίρος της 
ΕΕ» ανέφερε η Eurostat σε ανακοίνωση.
Αν και η ΕΕ ήταν ήδη ο βασικός εμπορικός εταίρος της 
Κίνας από το 2004 --έχοντας τότε ξεπεράσει την Ιαπω-
νία-- είναι η πρώτη φορά που ισχύει και το αντίθετο, δη-
λαδή η Κίνα εκθρόνισε τις ΗΠΑ απέναντι στην Ευρώπη. 
Σύμφωνα με τη Eurostat, το αποτέλεσμα οφείλεται σε 

αύξηση των ευρωπαϊκών εισαγωγών που προέρχονται 
από την Κίνα (+5,6% το 2020 συγκριτικά με το 2019) 
καθώς και των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς την ασια-
τική χώρα (+2,2%).
Παράλληλα, το εμπόριο με τις ΗΠΑ κατέγραψε σημαντι-
κή μείωση σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές (-13,2%) όσο και 
τις εξαγωγές (-8,2%).
Αφού υπέστη πλήγμα από την πανδημία της Covid-19 
το πρώτο τρίμηνο, η κινεζική οικονομία ανέβασε και 
πάλι γρήγορα ταχύτητα ενώ η κατανάλωση ξεπέρασε 
στα τέλη τους έτους ακόμα και το επίπεδο που ήταν πριν 
από ένα χρόνο, ενισχύοντας τις ευρωπαϊκές πωλήσεις, 
κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία και τα προϊόντα 
πολυτελείας. 
Οι εξαγωγές της Κίνας προς την Ευρώπη ευνοήθηκαν 
από την ισχυρή ζήτηση για ιατρικό εξοπλισμό και ηλε-
κτρονικά προϊόντα. 
Η ΕΕ είδε το εμπορικό της έλλειμμα να επιδεινώνεται με 

την Κίνα. Πέρασε από τα -164,7 δισεκ. ευρώ το 2019 
στα -181 δισεκ. την περασμένη χρονιά. Την ίδια ώρα, 
το πλεόνασμα με τις ΗΠΑ έμεινε σταθερό γύρω στα 151 
δισεκ. ευρώ.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι πλέον μέλος της 
ΕΕ, είναι τώρα ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος, 
πίσω από την Κίνα και τις ΗΠΑ.
Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τη χώρα μειώθη-
καν κατά 13,2% την περασμένη χρονιά και οι εισαγωγές 
κατά 13,9%. 
Συνολικά, η ΕΕ κατέγραψε αύξηση στο εμπορικό της 
πλεόνασμα το 2020 έναντι του υπόλοιπου κόσμου στα 
217,3 δισεκ. ευρώ έναντι 191,5 δισεκ. το 2019.
Το ποσό είναι ακόμα μεγαλύτερο για τις 19 χώρες της ευ-
ρωζώνης: πλεόνασμα 234,5 δισεκ. ευρώ την περασμένη 
χρονιά έναντι 221 δισεκ. ένα χρόνο νωρίτερα.

ΕΕ: Η ΚΙΝΑ ΕΚΘΡΟΝΙΣΕ ΤΙΣ ΗΠΑ ΤΟ 2020 ΩΣ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕ
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Από τα 62 απειλούμενα είδη που βρίσκονται στους 
καταλόγους των ειδών που πρέπει με βάση το νόμο 
το δίκτυο Natura 2000 να προστατεύει στην Ελλάδα, 
μόνο 11, δηλαδή το 18% καλύπτονται πλήρως. Τα 
υπόλοιπα 51 είδη είναι όλα μερικώς καλυμμένα από 
το δίκτυο Natura 2000 με 52.0% κάλυψη κατά μέσο 
όρο. To ΑΠΕ-ΜΠΕ παρουσιάζει τα στοιχεία μίας νέας 
σημαντικής μελέτης Ελλήνων επιστημόνων που δόθη-
καν στη δημοσιότητα.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περιφέρειες της 
Κρήτης και της Πελοποννήσου έχουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό απειλούμενων ειδών, ενώ Κρήτη και περι-
φέρεια Νότιου Αιγαίου προσφέρουν την υψηλότερη 
κάλυψη για τα απειλούμενα είδη.
Ειδικότερα, στη μελέτη με τίτλο: «Το δίκτυο Νατούρα 
2000 και τα απειλούμενα είδη της Ελλάδας» που δημο-
σιεύτηκε στο περιοδικό Biodiversity and Conservation, 
ύστερα από συνεργασία σημαντικών πανεπιστημίων 
και ιδρυμάτων, υπογραμμίζεται ότι είκοσι επτά (6.4%) 
απειλούμενα είδη, δεν καλύπτονται καθόλου από τις 
προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, 
ενώ 46 (10.8%) απειλούμενα είδη καλύπτονται σε πο-
σοστό μικρότερο του 10%. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των επιστημόνων, η 
επέκταση του δικτύου Natura 2000 μόνο κατά 4.8%, 
είναι αρκετή για να έχουν όλα τα απειλούμενα είδη κά-
λυψη μεγαλύτερη του 10% από τις προστατευόμενες 
περιοχές στην Ελλάδα.
Όπως δήλωσε ο καθηγητής και διευθύνων σύμβουλος 
του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλι-
ματικής Αλλαγής, Κώστας Τριάντης: «Η απώλεια της 
βιοποικιλότητας και η κατάρρευση των οικοσυστη-
μάτων, αποτελούν δυο από τις βασικότερες απειλές 
για την ανθρωπότητα στις επερχόμενες δεκαετίες. Η 
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των φυσι-
κών οικοσυστημάτων της χώρας μας αποτελεί εθνική 
πρόκληση και ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει εθνι-
κό πλεονέκτημα».
Όπως τόνισε ο καθηγητής, «η εργασία μας καταδει-
κνύει όλα όσα έχουμε επιτύχει, αλλά και όσα πρέπει 
να βελτιώσουμε και μάλιστα άμεσα, σε σχέση με την 
προστασία των απειλούμενων ειδών της χώρας».
Σύμφωνα με την μελέτη, οι προστατευόμενες περιοχές 
του δικτύου Natura 2000 καλύπτουν κατά 47.6% τα 
424 απειλούμενα χερσαία και εσωτερικών υδάτων 
είδη της Ελλάδας.
Η κάλυψη που προσφέρουν οι προστατευόμενες 

περιοχές του δικτύου Natura 2000 καλύπτουν τα 
απειλούμενα είδη σε μεγαλύτερο βαθμό, απ’ ότι αν 
οι προστατευόμενες περιοχές τοποθετούνταν τυχαία 
στην Ελλάδα. Οι περιφέρειες της Κρήτης και της Πε-
λοποννήσου έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό απειλού-
μενων ειδών (12.0% και 9.7% αντίστοιχα), ενώ οι 
περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και του Βόρειου Αιγαίου έχουν το μικρότερο ποσοστό 
απειλούμενων ειδών (5.5% και 4.9%) αντίστοιχα. 
Γενικά παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των απει-
λούμενων ειδών ανά περιφέρεια από το Βορρά προς 
το Νότο.
Οι περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου προ-
σφέρουν την υψηλότερη κάλυψη για τα απειλούμενα 
είδη (με ποσοστό 62.3% και 54.3% αντίστοιχα), ενώ οι 
περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και της Αττικής προ-
σφέρουν το μικρότερο ποσοστό κάλυψης (29.4% και 
18.6% αντίστοιχα).
Η περιφέρεια της Πελοποννήσου παρότι εμφανίζει το 
δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό απειλούμενων ειδών 
στην Ελλάδα, προσφέρει την τρίτη χαμηλότερη κάλυ-
ψη (30.6%). Μόλις 1.2% μεγαλύτερη κάλυψη από την 
περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. 
Όπως δήλωσε η κ. Σπηλιοπούλου από το ΕΛΚΕΘΕ και 
το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ: «Οι προστατευόμενες 
περιοχές είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία 
παγκοσμίως για τη διατήρηση της ποικιλότητας των 
ζώων και των φυτών». 
Σύμφωνα με την κ. Σπηλιοπούλου, «παρότι η συμβολή 
της Ελλάδα στην παγκόσμια βιοποικιλότητα είναι πολύ 
σημαντική, η εργασία μας αποτελεί την πρώτη απόπει-
ρα αξιολόγησης του συνόλου των προστατευόμενων 
περιοχών στην χώρα μας σε σχέση με τα απειλούμενα 
είδη της χώρας».
«Αξιολογώντας τις περιοχές σε σχέση με το βαθμό που 
καλύπτουν τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, 
βρήκαμε ότι οι προστατευόμενες περιοχές καλύπτουν 
ένα σημαντικό ποσοστό ειδών αλλά όχι όλα. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί πως πάνω από το 70% των 
ειδών αυτών εξαπλώνονται αποκλειστικά και μόνο 
στη χώρα μας και πουθενά αλλού», υπογράμμισε η κ. 
Σπηλιπούλου. 
«Με την εργασία αυτή προσφέρουμε δεδομένα τα 
οποία μπορούν άμεσα να συμβάλλουν στη βελτίωση 
του δικτύου των προστατευόμενων περιοχών στην 
Ελλάδα και επομένως στη διατήρηση του τόσο ση-
μαντικού και μοναδικού φυσικού πλούτου της χώρας 

μας», ανέφερε.
Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Τριάντη, «ο Οργανισμός 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής μπο-
ρεί να παίξει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. 
Με τον κ. Χατζηδάκη και την πρόεδρο του ΟΦΥΠΕΚΑ, 
την κ. Μαρία Παπαδοπούλου θέσαμε ισχυρά θεμέλια 
για έναν οργανισμό αντάξιο της μοναδικότητας της 
ελληνικής βιοποικιλότητας. Θέλω να ελπίζω πως θα 
συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση». 
Τίτλος εργασίας: The Natura 2000 network and the 
threatened species of Greece
Το δίκτυο Νατούρα 2000 και τα απειλούμενα είδη της 
Ελλάδας
https://doi.org/10.1007/s10531-021-02125-7 
Περιοδικό: Biodiversity and Conservation
Συγγραφείς: Σπηλιοπούλου Κωνσταντίνα1,2, Δημη-
τρακόπουλος Παναγιώτης3, Brooks Thomas4, Κελαϊδή 
Γαβριέλα2, Παραγκαμιάν Καλούστ5, Κατή Βασιλική6, 
Οικονόμου Ανθή1, Βαβύλης Δημήτρης2, Τρίγκας Πα-
ναγιώτης7, Λυμπεράκης Πέτρος8, Darwall William9, 
Στουμπούδη Μαρία1 & Τριάντης Κώστας2 
Πανεπιστήμια/Ιδρύματα
1 Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο 
Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδά-
των, Ανάβυσσος 19013, Ελλάδα
2 Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογί-
ας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
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3 Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, Τμή-
μα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 
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4 Τομέας Επιστήμης και Γνώσης, Διεθνής Οργανισμός 
για τη Διατήρηση της Φύσης, Γκλαντ CH-1196, Ελβετία
5 Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρία, Ηράκλειο Κρήτης 
714 09, Ελλάδα
6 Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 45110, Ελλάδα
7 Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 118 55, Ελλάδα
8 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71409, Ελλάδα
9 Τμήμα Εσωτερικών Υδάτων, Πρόγραμμα Ειδών Διε-
θνής Οργανισμός για τη Διατήρηση της Φύσης, Κτήριο 
David Attenborough, Κέιμπριτζ CB2 3QZ, Ηνωμένο 
Βασίλειο.

ΜΟΝΟ ΤΟ 18% ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ
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Από τη Σάμο ως στο Μεξικό κι από τη Διώρυγα του 
Σουέζ μέχρι την Ινδονησία και το ηφαίστειο της Σα-
ντορίνης πληροφορίες που έρχονται από δορυφόρους 
700 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη δίνουν απαντήσεις για 
τις μετακινήσεις του εδάφους, οι οποίες προκαλούνται 
από σεισμούς, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, ηφαιστεια-
κές εκρήξεις, ενώ αποτυπώνουν εδαφικές παραμορ-
φώσεις από μεγάλα τεχνικά έργα ή ακόμη και την 
αστάθεια κτιρίων.
Επιστήμονες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης συνεργάστηκαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- με 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος(EΟΔ) και 
συναδέλφους τους από άλλες χώρες της Ευρώπης 
και κατάφεραν να δημιουργήσουν μία διαδικτυακή 
υπηρεσία, μέσω της οποίας υπολογίζονται οι ακριβείς 
μετρήσεις εδαφικών μικρομετακινήσεων από δορυ-
φορικά δεδομένα, με τη λεγόμενη τεχνική της Συμ-
βολομετρίας Σταθερών Ανακλαστήρων (Persistent 
Scatterer Interferometry - PSI). 
Πρακτικά οι εικόνες που έρχονται από τους δορυφό-
ρους βοηθούν τους επιστήμονες να αναγνωρίσουν 
τις παραμορφώσεις του εδάφους, όπως την κλίση 
ενός ρήγματος, την εξέλιξή του, και να εντοπίσουν 
τους γεωκινδύνους ακόμη και μέσα σε αστικό ιστό. Τα 
δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία των 
εικόνων και των αλγορίθμων είναι τελικά διαθέσιμα 
μέσω ενός εύχρηστου εργαλείου σε ερευνητές, στην 
Πολιτεία, στις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και 
σε κάθε ενδιαφερόμενο που ασχολείται με την εξέλιξη 
των γεωλογικών φαινομένων. 
Η υπηρεσία που αναπτύχθηκε από ομάδα με επικε-

φαλής τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Γεωλο-
γίας του ΑΠΘ Μιχάλη Φουμέλη φέρει την ονομασία 
«SNAPPING» (Surface motioN mAPPING) και αξιοποί-
ησε δορυφορικά δεδομένα ραντάρ από τη δορυφορι-
κή αποστολή Copernicus Sentinel-1. Είναι διαθέσιμη 
μέσω της πλατφόρμας GEP (Geohazards Exploitation 
Platform), η οποία αποτελεί μία πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και χρησιμο-
ποιείται παγκοσμίως, από περισσότερους από 80 ορ-
γανισμούς σε 32 χώρες.
«Η μεθοδολογία σταθερών ανακλαστήρων έχει ανα-
πτυχθεί τα τελευταία χρόνια και δίνει ακρίβειες χιλιο-
στών από απόσταση 700 χιλιόμετρων, όπου βρίσκεται 
ο δορυφόρος στο διάστημα. Αυτή η τεχνική δεν είναι 
σε πειραματικό επίπεδο, έχει δοκιμαστεί, έχει αποδείξει 
την αξία της. Έχουμε κάνει συσχετίσεις και με άλλες 
τεχνικές και είναι αποδεκτή ως τακτική παρακολούθη-
ση», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φουμέλης, εξηγώντας 
ότι οι μετρήσεις των εδαφικών μετακινήσεων «πιά-
νουν» ετήσια ταχύτητα ενός σημείου της τάξης του 1-2 
χιλιοστών ανά έτος.
«Ηγηθήκαμε μίας προσπάθειας μαζί με άλλα πανεπι-
στήμια και πλέον ενσωματώσαμε την υπηρεσία στην 
πλατφόρμα GEP ( https://geohazards-tep.eu ) του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, κάτι που συ-
νιστά μεγάλη επιτυχία», επισήμανε ο κ. Φουμέλης για 
την καινοτομία και πρωτοπορία που εισήγαγε η ομάδα 
του, απλοποιώντας την πρόσβαση των χρηστών σε 
πληροφορίες που μέχρι τώρα ήταν δυσπρόσιτες στους 
περισσότερους, λόγω τεράστιου όγκου και πολυπλο-
κότητας των δεδομένων που θα απαιτούσαν μεγάλη 

χωρητικότητα και επεξεργαστική ισχύ υπολογιστών. 
«Επιτρέπουμε πολύ πιο εύκολη πρόσβαση ακόμη και 
σε μη ειδικούς. Αυτή τη στιγμή ένας που θα χρησιμο-
ποιήσει την πλατφόρμα δε χρειάζεται να τρέξει κάποιον 
περίπλοκο αλγόριθμο, αλλά έχει άμεσα πρόσβαση στα 
δορυφορικά δεδομένα, αυτόματη ανάκτηση πληρο-
φορίας για εδαφικές παραμορφώσεις της περιοχής 
που θα ζητήσει. Από το 2014 και μετά σε οποιαδήποτε 
περιοχή μπορεί να αναζητήσει κανείς τι συμβαίνει με 
μικρομετακινήσεις, κατολισθήσεις και άλλα φαινόμε-
να», πρόσθεσε ο κ. Φουμέλης.
Έπειτα από πολλές επιτυχείς δοκιμές και βελτιστοποι-
ήσεις η υπηρεσία βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουρ-
γία. Στον πρόσφατο ισχυρό σεισμό στη Σάμο μέσω της 
υπηρεσίας καταγράφηκε η μετακίνηση του εδάφους 
και η εξέλιξη της εδαφικής παραμόρφωσης στον χρό-
νο, δόθηκαν σημαντικές πληροφορίες για το ρήγμα 
που προκάλεσε τον σεισμό, τη μετασεισμική δρα-
στηριότητα, καθώς και για σημαντικά δευτερογενή 
φαινόμενα, όπως κατολισθήσεις ( https://eo4society.
esa.int/2021/02/04/new-psi-service-snapping-
operational-on-the-gep ).
«Αν ο σεισμός της Σάμου γίνονταν πριν από το 2014, 
πρώτο έτος ελεύθερης διάθεσης των δορυφορικών 
δεδομένων Copernicus, θα απαιτούνταν πολύτιμος 
χρόνος για την εξαγωγή αντίστοιχων αποτελεσμάτων 
που σήμερα με την προηγμένη υπηρεσία SNAPPING 
αυτό γίνεται πολύ πιο σύντομα, με λιγότερο κόπο και 
κόστος» σημείωσε ο κ. Φουμέλης.

Προσοχή στις μετακινήσεις των πολιτών ως το τέλος 
της εβδομάδας λόγω του παγετού, συνιστά σύμφωνα 
με το ΑΠΕ, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος σε δήλωσή του 
αναφέρει ότι η έγκαιρη προετοιμασία και ο καλός συ-
ντονισμός έφεραν αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της 
κακοκαιρίας. 
Ο Περιφερειάρχης συγχαίρει τα στελέχη και τους εργα-
ζόμενους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
στις επτά Περιφερειακές Ενότητες, που, όπως τονίζει, 
γι’ ακόμη μια φορά απέδειξαν πόσο σημαντικό είναι να 
υπάρχει συντονισμός, προετοιμασία και υψηλό αίσθη-

μα καθήκοντος, ειδικά στα έκτακτα και έντονα καιρικά 
φαινόμενα. 
«Όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν, αντιμετωπί-
στηκαν αμέσως από τα συνεργεία της Περιφέρειας, 
των Δήμων, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και 
της Πολιτικής Προστασίας» προσθέτει. Αναφέρει, άλ-
λωστε, ότι και οι ίδιοι οι πολίτες ακολούθησαν τις οδη-
γίες των αρμόδιων Αρχών όμως ο καθένας θα πρέπει 
να δείξει την ίδια υπευθυνότητα και ιδιαίτερη προσοχή 
και τις επόμενες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες στην 
Κεντρική Μακεδονία θα παραμείνουν χαμηλές και τα 
φαινόμενα παγετού εγκυμονούν κινδύνους. Στο πλαί-

σιο αυτό, όπως επισημαίνει, τα συνεργεία της Περιφέ-
ρειας ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθημερινά θα 
συνεχίσουν τις ρίψεις αλατιού σε σημεία συγκέντρω-
σης νερών, προκειμένου να αποτρέψουν τα προβλή-
ματα και να προστατεύσουν τους πολίτες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη διάρκεια του 
αποχιονισμού χρησιμοποιήθηκαν 130 μηχανήματα και 
6.000 τόνοι αλατιού, με το προσωπικό της Περιφέρειας 
να επιχειρεί επί 48 ώρες συνεχόμενα.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ESA ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Μετά από σεισμούς, κατολισθήσεις, καθιζήσεις και εκρήξεις ηφαιστείων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Συνιστά ο Περιφερειάρχης Απ. Τζιτζικώστας
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Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ηλεκτρονικό Εμπό-
ριο: Η επόμενη ημέρα της Λιανικής» διοργάνωσε χθες η 
Eurobank, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Ο υφυπουργός Επενδύσεων & Ανάπτυξης, Γιάννης Τσα-
κίρης, ως επίσημος προσκεκλημένος, παρουσίασε τη 
νέα Δράση «e-λιανικό» του ΕΠΑνΕΚ, συνολικού προϋ-
πολογισμού 80 εκατ.ευρώ, συγχρηματοδοτούμενη από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, μέσω της 
οποίας παρέχεται δυνατότητα επιχορήγησης σε μεσαίες, 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον κλάδο του λια-
νεμπορίου με ποσά έως 5.000 ευρώ, για τη δημιουργία ή 
αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος. 
 Στην εκδήλωση, απηύθυνε χαιρετισμό ο αναπληρωτής 
διευθύνων σύμβουλος & Group Chief Transformation 
Officer της Eurobank, Ανδρέας Αθανασόπουλος, τοποθε-
τήθηκαν η πρόεδρος της Greca, Δρ Κατερίνα Φραϊδάκη 
και ο Group Chief Digital Officer της Vrisko, Βασίλης Πά-
τρας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, για την οποία δήλωσαν 
συμμετοχή περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις, ο κ. Γ. 
Τσακίρης με τους κ.κ. Α. Αθανασόπουλο, τον γενικό δι-
ευθυντή Retail Banking της Eurobank, Ιάκωβο Γιαννα-
κλή και τα στελέχη της Τράπεζας Δημήτρη Οικονόμου, 
επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Small Business Banking 
και Πάνο Θεοδώρου, διευθυντή Τομέα Στρατηγικής & 
Ανάπτυξης Small Business Banking, είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων από 
τον κλάδο του εμπορίου και μελών Εμπορικών Συλλόγων, 
για το κρίσιμο θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και 
για τα ζητήματα που απασχολούν την αγορά.
 Αναφερόμενος στη νέα Δράση «e-λιανικό», ο υφυπουρ-
γός Επενδύσεων & Ανάπτυξης, κ. Γ. Τσακίρης, δήλωσε: 
«Η πανδημία εξελίσσεται σε ψηφιακό επιταχυντή για το 
ελληνικό εμπόριο και αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη 

ψηφιακής λειτουργίας των επιχειρήσεων, παράλληλα με 
τον φυσικό τους χώρο. Είναι δεδομένο πως, στο άμεσο 
μέλλον, η αυξητική τάση των ηλεκτρονικών αγορών θα 
συνεχιστεί και επιβάλλεται να επιταχύνουμε τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των επιχειρήσεών μας, ώστε να προσαρ-
μοστούν στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών. Πρωτο-
βουλίες, όπως η σημερινή, συμβάλουν στη βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών που πλήττονται 
περαιτέρω από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας 
Covid-19, καθώς και στην προαγωγή της ανάπτυξης και 
της ανταγωνιστικότητάς τους. Μέσω του ΕΠΑνΕΚ και 
της νέας δράσης «e-λιανικό», οι επιχειρήσεις μπορούν, 
από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021, να υποβάλουν 
αιτήσεις προκειμένου να επιδοτηθούν για τη δημιουργία 
και τη διαχείριση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος, 
καθώς και για την ψηφιακή τους παρουσία, δράση από 
την οποία αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 
18.000 πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του 
λιανεμπορίου».
 Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, 
κ. Α. Αθανασόπουλος, δήλωσε: «Συνηθίζουμε να συζη-
τούμε για τις δυσκολίες που συνεπάγεται η μετάβαση των 
επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή και στον κόσμο των 
ηλεκτρονικών πωλήσεων. Αυτό το ταξίδι όμως αποτελεί 
μια μεγάλη, μοναδική ευκαιρία για κάθε μικρή επιχείρηση. 
Καθώς η τεχνολογία καταρρίπτει τα φυσικά σύνορα στις 
αγορές, παρέχει απεριόριστες δυνατότητες για όσους είναι 
διορατικοί, διαθέτουν γρήγορα αντανακλαστικά στο DNA 
τους, και καθιστούν την ανταγωνιστική, απλή εξυπηρέτη-
ση, καθημερινότητα για τους πελάτες τους αυξάνοντας τις 
πωλήσεις και τα κέρδη τους. Η Eurobank επενδύει στην 
ψηφιακή ανάπτυξη, την εντάσσει στο επίκεντρο του μετα-
σχηματισμού της και στέκεται στο πλευρό χιλιάδων επιχει-
ρήσεων παρέχοντας λύσεις, προτάσεις και τεχνογνωσία. 

Στόχος είναι μια νέα γενιά επιχειρήσεων ικανών να επι-
βιώσουν στην σημερινή, δύσκολη συγκυρία αλλά και να 
γίνουν πιο ανθεκτικές και ανταγωνιστικές στη, σύνθετη, 
post Covid εποχή, όπου θα κυριαρχήσει η σύγκλιση των 
οικονομικών κλάδων και οι μικρότεροι βαθμοί αφοσίω-
σης των πελατών καθώς θα μεταβάλλονται τα πρότυπα 
και οι συνήθειες αλλά θα αυξάνονται οι επιλογές για τους 
καταναλωτές».
 Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα δράση του 
ΕΠΑνΕΚ, «e-λιανικό», ξεκινά τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 
2021 και θα διαρκέσει μέχρι και την 24η Μαρτίου 2021. 
Το πρόγραμμα Business Banking e-Commerce solutions, 
της Eurobank, συνδράμει τις επιχειρήσεις στο πεδίο των 
ηλεκτρονικών πωλήσεων, από το πρώτο βήμα μέχρι το 
τελευταίο, με τραπεζικές αλλά και μη τραπεζικές καινο-
τόμες υπηρεσίες, που παρέχονται με έκπτωση από τρίτες 
εταιρείες, με στόχο την κάλυψη -με ολοκληρωμένο τρό-
πο- των αναγκών τόσο των νεοεισερχόμενων, όσο και 
των περισσότερο ψηφιακά «ώριμων», στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο, επιχειρήσεων.
 Η Eurobank, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
στέκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας 
την ενίσχυση της ψηφιακής τους ανταγωνιστικότητας και 
την επέκτασή τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο για τη διεύ-
ρυνση των πωλήσεων και της αναπτυξιακής τους προο-
πτικής. Έχοντας θέσει στη διάθεση των επιχειρήσεων το 
νέο πρόγραμμα Business Banking e-Commerce solutions, 
που μέσα σε 2 μόλις μήνες λειτουργίας έχει ήδη, σχεδόν, 
1.000 εγγραφές ενώ περισσότεροι από 70.000 ενδιαφερό-
μενοι έχουν επισκεφθεί τη σχετική ενότητα στο eurobank.
gr για ενημέρωση, η Eurobank, αναλαμβάνει διαρκώς 
πρωτοβουλίες με στόχο να υποστηρίξει τους πελάτες της 
να αναπτύξουν μια λειτουργική, βιώσιμη, ψηφιακή επι-
χείρηση. 

Σε απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων 
στην εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας προχώρησε τελικά η 
Τροχαία από τις 19:45 χθες βράδυ, καθώς όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ, κρίθηκε ότι οι συνθήκες καθιστούσαν επικίνδυνη 
την κίνηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως διευκρινίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ., η διακοπή της κυ-
κλοφορίας αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας στη χθε-
σινή σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία, καθώς έπεφτε 
πυκνό χιόνι που το είχε «στρώσει» και στο δρόμο από την 
Κηφισιά και πάνω.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων ισχύει και για 
τα δύο ρεύματα, από τη γέφυρα Καλυφτάκη στην Κηφι-
σιά μέχρι τη Λαμία, έως σήμερα τις 19.00 το απόγευμα, 
αλλά η κατάσταση θα εκτιμάται από το πρωί κάθε ώρα 
και επρόκειτο να αξιολογηθεί σε νέα σύσκεψη, στις 11.00. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ:
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η EUROBANk

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ. ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ  Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

13

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με το ΑΠΕ εκδόθηκε 
η ακόλουθη ανακοίνωση: Σημαντικά θέματα που αφο-
ρούν στην στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων 
που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του 
κορωνοϊού περιλαμβάνει η τροπολογία του υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατί-
θεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών 
για θέματα της ΑΑΔΕ. Μεταξύ άλλων, επεκτείνεται έως 
το τέλος του έτους η παράταση καταβολής ασφαλι-
στικών εισφορών που είχε χορηγηθεί κατά την αρχι-
κή εμφάνιση της πανδημίας (όπως προανήγγειλε και 
ο υπουργός Κ. Χατζηδάκης από το βήμα της Βουλής 
την Παρασκευή), επεκτείνεται έως και τον Μάρτιο ο 
μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και παρατείνονται οι διατά-
ξεις για την αναστολή εργασίας, ώστε να καλύπτουν 
τους εργαζόμενους που προσελήφθησαν έως την 31η 
Ιανουαρίου 2021. 
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστι-
κών εισφορών-Ρύθμιση τμηματικής καταβολής 
Παρατείνεται περαιτέρω έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 
η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές 
εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευ-
θέρων επαγγελματιών, η οποία είχε αρχικά παραταθεί 
μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 . Η εκ νέου παράταση της 
προθεσμίας καταβολής κρίνεται αναγκαία λόγω της 
συνέχισης των μέτρων για την αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων της πανδημίας και της συνεπαγόμενης περι-
ορισμένης οικονομικής δραστηριότητας επιχειρήσεων 
και ελεύθερων επαγγελματιών.
Μετά τη λήξη της νέας παράτασης, οι προαναφερθεί-
σες ασφαλιστικές οφειλές μπορούν να υπαχθούν σε 
ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 48 μηνιαίων 
δόσεων με επιτόκιο 2,5%, ή 24 άτοκων μηνιαίων δό-
σεων. Και στις δυο περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσό της 
μηνιαίας δόσης είναι τα 50 ευρώ. 
Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Εί-
σπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Κατ` εξαί-
ρεση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ 
όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα. 
 Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζο-
νται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η πρώτη δόση κα-
ταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες 
δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής 

στη ρύθμιση. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση 
μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022. 
Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για 
τον Μάρτιο
Ο μηχανισμός ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ παρατείνεται 
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 και εφαρμόζεται για εργα-
ζόμενους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης την 31 Ιανουαρίου 2021, με στόχο 
να μη μειωθούν οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν 
εργαζόμενοι και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας.
 Παράταση εφαρμογής των αναστολών συμβάσεων 
εργασίας
 Οι διατάξεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας 
εφαρμόζονται σε εργαζόμενους που έχουν προσλη-
φθεί μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2021 και ισχύουν για 
όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της αντίστοιχης 
επιχείρησης ή υποκαταστήματος λόγω του κορωνοϊού 
ή ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται από αυτόν και 
σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31 Μαρτίου 2021. 
Κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών ει-
σφορών στα τουριστικά καταλύματα
Προβλέπεται περαιτέρω κάλυψη των εργοδοτικών ει-
σφορών στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, 
που έχει πληγεί ιδιαιτέρως από τα περιοριστικά μέτρα 
για την αντιμετώπιση του COVID-19 , εμφανίζοντας 
σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών. Συγκεκρι-
μένα, οι ασφαλιστικές εισφορές για τα τουριστικά 
καταλύματα δωδεκάμηνης λειτουργίας που κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2020 είχαν μείωση 
τζίρου τουλάχιστον 70% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2019, καταβάλλονται από το κρατικό 
προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1η Σε-
πτεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 Για τα κα-
ταλύματα που είχαν αντίστοιχη πτώση τζίρου για την 
περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, οι εργοδοτικές 
εισφορές καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό για το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου 2021- 31 
Μαρτίου 2021. 
Παράταση οικονομικής ενίσχυσης των καλλι-
τεχνών
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των καλλιτεχνών, 
δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του 
πολιτισμού, η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζή-
τημα και αναγκαία λεπτομέρεια. Με την διάταξη αυτή 
ανοίγει ο δρόμος για να επεκταθεί το μέτρο υποβολής 

μονομερών δηλώσεων για τους εν λόγω επαγγελμα-
τίες, ώστε να δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση 
των 534 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρου-
άριο 2021. 
Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων 
του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου 
χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρό-
σληψης
Προβλέπεται η παροχή έκτακτης αποζημίωσης μέσω 
του ΟΑΕΔ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 
2021 σε εποχικά εργαζομένους του τουριστικού ή επι-
σιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης 
που δεν έλαβαν επιδότηση ανεργίας από τον Σεπτέμ-
βριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021, εφόσον 
παραμένουν εγγεγραμμένοι άνεργοι για το αντίστοιχο 
διάστημα.
Αναβάθμιση τηλεφωνικών κέντρων και ιστο-
σελίδων του υπουργείου και των εποπτευόμε-
νων οργανισμών 
Σε συνέχεια αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν υι-
οθετηθεί τον τελευταίο χρόνο λόγω του COVID-19 
προκειμένου να υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και των εποπτευόμενων οργανισμών, 
προβλέπεται η διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμ-
βάσεων σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 
(Α’147). Επιδίωξη είναι η αναβάθμιση των ιστοσελί-
δων, τηλεφωνικών κέντρων και συνολικά η καλύτερη 
επικοινωνία με το κοινό, ιδιαίτερα καθώς λόγω του 
κορωνοϊού η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες είναι 
περιορισμένη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια 
ταχεία ανταπόκριση στο γενικό αίτημα για γρηγορότε-
ρη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών, με την 
χρήση όλων των σύγχρονων τεχνικών μέσων.
Προστατευόμενα πρόσωπα - Τροποποίηση 
του άρθρου 1 του ν. 2643/1998
Αναφορικά με τα πρόσωπα που προστατεύονται από 
τον ν. 2643/1998 (Α’ 220), η ρύθμιση ορίζει ότι για 
την προστασία αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και 
των τέκνων τους απαιτείται να έχουν καταστεί ανάπη-
ροι ή να έχουν χάσει τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της 
συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση. Επίσης προ-
στατεύονται τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών 
γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από 
τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους 
στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των 
συνταγματαρχών.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 
Στην τροπολογία για την προκαταβολή συντάξεων
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Το μέτρο της «Επιστρεπτέας» ήταν μια «τεράστια παρέμβαση» 
επιδότησης καθώς μέχρι στιγμής έχουν δοθεί ενισχύσεις ύψους 
7 δισ. ευρώ και συνεχίζουμε, ανέφερε στη Βουλή ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης απαντώ-
ντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, 
Μιχάλη Κατρίνη.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλα-
κάκης υπογράμμισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι το μέτρο της 
«Επιστρεπτέας» «αφορά κατά μείζονα λόγο τις μικρότερες 
επιχειρήσεις. Διότι τόσο ο «πάνω κόφτης» όσο και ο «κάτω 
κόφτης» δεν αφορά καμία μεγάλη επιχείρηση». Στην ουσία, 
τόνισε, «η «Επιστρεπτέα» εκ των πραγμάτων δεν αφορά με-
γάλες επιχειρήσεις αλλά αυτές που στην Ευρώπη ονομάζουμε 
«μικρές και μεσαίες» επιχειρήσεις». Και δημιουργήθηκε καθώς 
«ήταν ανέφικτο να δανειοδοτηθούν με τραπεζικά κριτήρια οι 
πάρα-πάρα-πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις», είτε γιατί δεν 
ανταποκρινόταν το τραπεζικό τους προφίλ ή γιατί δεν είχαν καν 
προφίλ και δεν υπήρχε χρόνος για να δημιουργηθεί. Ο κ. Σκυλα-
κάκης, πάντως διευκρίνισε πως ο στόχος των χρηματοδοτικών 
εργαλείων δεν μπορεί να είναι μόνο ο τζίρος μιας επιχείρησης 
αλλά και η διατήρηση των θέσεων εργασίας και «η πολιτική μας 
οφείλει να ισορροπεί ανάμεσα στη στήριξη των επιχειρήσεων 
για να επιβιώσουν, ειδικά οι οριακές, αλλά και η στήριξη των 
θέσεων εργασίας. Για αυτό «είναι δίκαιο στο μέτρο των παγίων 
δαπανών να αφαιρεθούν όλες οι ενισχύσεις που κάποιος έχει 

λάβει ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε ανθρώ-
πους, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, που πράγματι έχουν 
πληγεί σημαντικά». 
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών διαφώνησε με την 
εκτίμηση πως η «Επιστρεπτέα» από μεγάλες επιχειρήσεις πηγαί-
νει σε αποταμίευση ή αποθησαύριση καθώς όπως είπε «αυτοί 
που μπήκαν στην «Επιστρεπτέα» έχουν πάρει δεσμεύσεις πολύ 
βαριές για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας». Για παρά-
δειγμα, ανέφερε πως «αυτοί που είναι στην «Επιστρεπτέα 5», 
έχουν πάρει δέσμευση για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας 
στα προ της κρίσης επίπεδα μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Αυτή 
η δέσμευση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η «Επιστρεπτέα» 
κάθε φορά πηγαίνει και χρηματοδοτεί τη μείωση του τζίρου με 
συγκεκριμένο αλγόριθμο που είναι συνάρτηση της μείωσης του 
τζίρου, με κάνει να θεωρώ μάλλον δύσκολο οι επιχειρήσεις αυ-
τές να αποθησαύρισαν. Μπορεί αυτό να έχει συμβεί σε περιπτώ-
σεις δανείων, που, πράγματι, να πήγαν σε επιχειρήσεις που είχαν 
ταμειακά διαθέσιμα. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Δεν μπορώ να 
το αρνηθώ, ιδίως με δεδομένο ότι υπάρχει μια αύξηση στις κα-
ταθέσεις επιχειρήσεων. Και αυτές μόνο κατά ένα μέρος μπορεί 
να προέρχονται από αναβολή επενδύσεων». 
Για τους τρόπους καλύτερης αποτελεσματικότητα αυτών των 
ενισχύσεων, ο κ. Σκυλακάκης είπε πως μια «δική μου σκέψη εί-
ναι πολύ περισσότερο να αξιοποιήσουμε ατομικά στοιχεία για τις 
επιχειρήσεις και να μπορούμε να δούμε για παράδειγμα τι ζημιές 

έκανε μια επιχείρηση, το οποίο θέτει σε αμφιβολία τη δική της 
δυνατότητα επιβίωσης ή και να βρούμε στοιχεία με τα οποία οι 
ίδιες οι επιχειρήσεις θα διαλέξουν να πάνε να πάρουν ένα μέτρο 
γιατί αισθάνονται ότι κινδυνεύει η βιωσιμότητά τους, και το μέ-
τρο αυτό να μην είναι κατάλληλο ή ελκυστικό για επιχειρήσεις 
που δεν κινδυνεύει η βιωσιμότητά τους» παρά στη θεσμοθέτη-
ση πλαφόν. Πάντως ο αναπληρωτής υπουργός είπε πως ακόμα 
το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας 
των τελικών προτάσεων που θα παρουσιαστούν για τα «μέτρα 
εξόδου αλλά και για τις επόμενες ενισχύσεις».
Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης ζήτησε τη χρηματο-
δότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συγκεκριμένο και 
σημαντικό ποσοστό των πόρων. Θα πρέπει, είπε, να γίνει αξιο-
λόγηση των ενισχύσεων που δόθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις 
«για να δούμε» εάν έχουν χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων τους ή έχουν καταλήξει σε τραπεζικές καταθέσεις. 
Υπογράμμισε ότι υπάρχει αποκλεισμός από την επιδότηση επι-
χειρηματικών δανείων για όσες επιχειρήσεις είχαν οφειλές προ 
κορωνοϊού, τονίζοντας ότι από την 1η Ιουνίου απελευθερώνο-
νται οι πλειστηριασμοί και χιλιάδες επαγγελματίες δε θα στηρι-
χθούν για να πληρώσουν τα δάνειά τους, τη στιγμή που τα μη 
εξυπηρετούμενα επαγγελματικά δάνεια υπερβαίνουν το 70% σε 
τράπεζες και servicers.

Γ. Πατούλης: «Με σύγχρονα έργα αναβαθμίζουμε το 
επίπεδο της οδικής ασφάλειας και προστατεύουμε 
αποτελεσματικότερα τις ζωές των πολιτών, όπως 
είναι και η προτεραιότητά μας»
 Τοποθετήθηκε προχθές το βράδυ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, 
στο ύψος του Φλοίσβου, η 2η από τις 6 συνολικά σύγχρονες 
πεζογέφυρες που κατασκευάζονται σε βασικούς οδικούς άξονες 
της Αττικής, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, μέσω 
του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
 Τις εργασίες τοποθέτησης επέβλεψε ο Περιφερειάρχης Αττικής 
Γ. Πατούλης. Παρόντες ήταν επίσης ο βουλευτής της ΝΔ Β. Σπα-
νάκης, ο Βουλευτής της ΝΔ και πρώην Δήμαρχος Π. Φαλήρου 
Δ. Χατζηδάκης, ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Γ. Φωστηρόπουλος, 
η Αντιπεριφερειάρχης Ν. Τομέα Δ. Νάνου, ο Προϊστάμενος της 
Διευθύνουσας Υπηρεσία του Υπ. Υποδομών Δ. Αναγνόπουλος, 
ο σύμβουλος της Περιφέρειας σε θέματα οδικής ασφάλειας Κ. 
Λογοθέτης και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. 
 Το έργο της τοποθέτησης πεζογεφυρών σε 6 θέσεις υψηλής 
επικινδυνότητας του οδικού δικτύου της Αττικής, αποτελεί έργο 
που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής μέσω του 

ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, με προϋπολογισμό δημοπράτησης τα 
13 εκ. ευρώ. 
 Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελείται από το Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών. 
 Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 2,8 
εκ. ευρώ περίπου και έχει επιστραφεί στη Χώρα Κοινοτική Συν-
δρομή ύψους 2,4 εκ. ευρώ.
Φορέας διαχείρισης της εν λόγω συγχρηματοδοτούμενης πρά-
ξης είναι η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, ενώ οι 
πληρωμές διενεργούνται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυ-
ξης της Περιφέρειας Αττικής.
 Συνολικά οι 6 πεζογέφυρες που προβλέπει το έργο βρίσκονται 
στα εξής σημεία: 1. Λεωφόρο Ποσειδώνος και Λεωφόρο Καλα-
μακίου, Άλιμος, 2. Λεωφόρο Κηφισίας και Πανόρμου, Αθήνα, 
3. Λεωφόρο Μεσογείων και ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής, Αγία Πα-
ρασκευή, 4. Λεωφόρο Αθηνών –Σχολές Προβατά, Χαϊδάρι, 
5. Λεωφόρο Ποσειδώνος και Αφροδίτης, Παλαιό Φάληρο, 6. 
Λεωφόρο Αθηνών-Παλατάκι, Χαϊδάρι.
Το σύνολο των πεζογεφυρών αναμένεται να έχει τοποθετηθεί 
μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

 Να σημειωθεί πως με δεδομένη την προτεραιότητα που δίνει 
η διοίκηση της Περιφέρειας στην οδική ασφάλεια μελετάται 
και σχεδιάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κατόπιν σχετικής 
εντολής του κ. Πατούλη η χρηματοδότηση για την κατασκευή 
και επιπλέον πεζογεφυρών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας 
στην Αττική, ενώ παράλληλα δρομολογούνται παρεμβάσεις 
για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε κεντρικούς οδικούς 
άξονες, αρμοδιότητας της Περιφέρειας, όπως είναι οι λεωφόροι 
Κηφισού, Συγγρού και Κηφισίας. 
 Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισή-
μανε τα εξής:
 «Με σύγχρονα έργα αναβαθμίζουμε το επίπεδο της οδικής 
ασφάλειας και προστατεύουμε αποτελεσματικότερα τις ζωές 
των πολιτών, όπως είναι και η προτεραιότητά μας. Η τοποθέ-
τηση των 6 πεζογεφυρών είναι η αρχή. Θα συνεχίσουμε και με 
άλλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής που είναι στην 
αρμοδιότητά μας, με στόχο να νιώθουν οι πολίτες πιο ασφαλείς 
αλλά και να βελτιώσουμε το επίπεδο της αστικής κινητικότητας. 
Προχωράμε δυναμικά». 

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ωστε να βοηθήσουμε όσες έχουν πληγεί, ανεξαρτήτως μεγέθους

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, Η 2Η ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ 
Που κατασκευάζονται σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

15

Μειωμένες κατά 6,9% ήταν στη διάρκεια του 2020, οι 
επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποιητικής βι-
ομηχανίας. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της 
έρευνας του ΙΟΒΕ για τις επενδύσεις στην βιομηχανία 
(Οκτώβριος- Νοέμβριος 2020) οι επενδυτικές δαπάνες 
στη μεταποιητική βιομηχανία στην Ελλάδα αναμένεται 
να αυξηθούν το 2021 κατά 2,8%, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Υποστηρικτικοί παράγοντες στην υλοποίηση επενδύσεων 
είναι η προσδοκώμενη ζήτηση για προϊόντα και οι τε-
χνολογικές εξελίξεις, ενώ κύριοι παράγοντες με αρνητική 
επίδραση είναι η οικονομική πολιτική στο σύνολό της και 
η φορολόγηση των κερδών.
Αναλυτικότερα, στην έρευνα επενδύσεων που διεξήχθη 
το δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου του 2020, πραγματο-
ποιήθηκε η τρίτη εκτίμηση για την πορεία των επενδύσε-
ων στη βιομηχανία κατά το περασμένο έτος. Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές δαπάνες 
στο σύνολο της βιομηχανίας το 2020 αναμενόταν να είναι 
κατά 6,9% χαμηλότερες σε σχέση με τις δαπάνες του 2019. 
Η αρχική πρόβλεψη για πέρυσι, στην αντίστοιχη χρονικά 
έρευνα του 2019, ήταν ισχυρή άνοδος κατά 21,5%. Ση-
μειώνεται ότι σε εκείνη την περίοδο δεν είχε ξεκινήσει η 
πανδημία του COVID-19, που είχε ιδιαίτερα έντονο αντί-
κτυπο στην οικονομική δραστηριότητα και στην πρόθεση 
για επενδύσεις. ‘Αλλωστε, ήδη από την πρώτη έρευνα του 
2020, που έγινε πριν την εκδήλωση της υγειονομικής κρί-
σης εγχωρίως (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020), η πρόβλε-
ψη αύξησης των επενδύσεων είχε εξασθενήσει σημαντικά 
(+10,8%). Βάσει των αποτελεσμάτων της τρέχουσας 
έρευνας, το 2020 η επενδυτική δραστηριότητα συρρι-
κνώθηκε στους περισσότερους μεταποιητικούς κλάδους, 
υπάρχουν όμως και ορισμένοι κλάδοι της βιομηχανίας 
στους οποίους η επενδυτική δραστηριότητα διευρύνθηκε 

κατά το περασμένο έτος.
Στην έρευνα, οι επιχειρήσεις προέβησαν στην πρώτη 
πρόβλεψη για τις επενδυτικές δαπάνες τους κατά το νέο 
έτος. Σύμφωνα με τη διαχρονική εμπειρία από την έρευ-
να επενδύσεων, οι αρχικές προβλέψεις για το επίπεδο της 
επενδυτικής δραστηριότητας στο ερχόμενο έτος τείνουν 
να υπερεκτιμούν την τελική πραγματική δαπάνη. Ως εκ 
τούτου, διαφέρουν αρκετά από τις επόμενες προβλέψεις 
που πραγματοποιούνται στη διάρκειά του και την τελική 
πρόβλεψη, κατόπιν της ολοκλήρωσης του έτους. Επομέ-
νως, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θεωρείται 
ότι ενσωματώνουν ένα βαθμό αισιοδοξίας για την πορεία 
των επενδύσεων το 2021. Δεδομένων των παραπάνω, 
βάσει των στοιχείων από την έρευνα επενδύσεων στη βι-
ομηχανία την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, οι σχετικές 
δαπάνες προβλέφθηκε ότι θα ενισχυθούν το τρέχον έτος 
κατά 2,8%. Η τάση δεν είναι ίδια σε όλους τους μεταποι-
ητικούς κλάδους. Ο αριθμός αυτών στους οποίους είναι 
ανοδική είναι ίδιος με εκείνων στους οποίους αναμένεται 
πτώση. Η μεγάλη ένταση της ανόδου σε ορισμένους από 
τους κλάδους καθόρισε τη συνολική τάση στη βιομηχα-
νία. Μεταξύ των σημαντικότερων κλάδων, αύξηση επεν-
δύσεων φέτος προβλέφθηκε στα τρόφιμα - ποτά - καπνός, 
κατά 6,7% και στα μη μεταλλικά ορυκτά (20,2%). 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τρέχουσας έρευνας, 
τέσσερις από τους οκτώ εξεταζόμενους παράγοντες 
εκτιμήθηκε πως επίδρασαν θετικά στην επενδυτική δρα-
στηριότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων κατά το 
περασμένο έτος. Συγκεκριμένα, το 2020 το 51,0% των 
ερωτηθέντων αποτίμησε την επίδραση της ζήτησης, είτε 
ως θετική, είτε ως πολύ θετική. Το ίδιο ποσοστό έδωσε 
τις συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτόν τον παράγοντα 
και για το τρέχον έτος. Η τονωτική συμβολή των τεχνο-

λογικών εξελίξεων είναι σημαντική, αλλά ελαφρώς μι-
κρότερης έντασης από τον προηγούμενο παράγοντα, με 
ένα 41,2% και 44,1% να την αποτιμά ως θετική ή πολύ 
θετική για πέρυσι και για το 2021 αντίστοιχα. Έπονται με 
κριτήριο την τιμή του συντελεστή σημαντικότητας, τα κί-
νητρα για επενδύσεις και τα κέρδη της επιχείρησης, τόσο 
πέρυσι, όσο και φέτος. Η επίδραση της διαθεσιμότητας και 
του κόστους των κεφαλαίων, αξιολογήθηκε κατά μέσο 
όρο ως οριακά αρνητική για το 2020, με μόλις το 26,5% 
των επιχειρήσεων να διατυπώνει θετικές και πολύ θετικές 
αξιολογήσεις. Κατά το τρέχον έτος ο ίδιος παράγοντας 
προβλέπεται να επενεργήσει ελαφρώς θετικά.
Η ευρύτερη οικονομική κατάσταση (άλλοι λόγοι), η φο-
ρολογία κερδών και η οικονομική πολιτική, φαίνεται πως 
ήταν οι παράγοντες με τη μεγαλύτερη αρνητική επιρροή 
στα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων το περασμένο 
έτος. Συγκεκριμένα, πλέον αποτρεπτικός παράγοντας 
των επενδύσεων το 2020 ήταν η οικονομική πολιτική στο 
σύνολό της, με το 34,3% των ερωτηθέντων να την αξι-
ολογεί αρνητικά ή πολύ αρνητικά. Έπεται σε ανασχετική 
επίδραση επί των επενδυτικών αποφάσεων των βιομη-
χανικών επιχειρήσεων η φορολογία κερδών, με το 28,4% 
των ερωτώμενων να εκφέρει αρνητική ή πολύ αρνητική 
άποψη για αυτή. Την ίδια αξιολόγηση έλαβε από το 8,8% 
των ερωτηθέντων και η ευρύτερη οικονομική κατάσταση 
(άλλοι λόγοι). Η επίδραση αυτών των τριών παραγό-
ντων στην επενδυτική δραστηριότητα της βιομηχανίας, 
προβλέπεται ότι θα είναι προς την ίδια κατεύθυνση και 
το 2021, με ελαφρώς μικρότερη ένταση. Αρνητικές αξιο-
λογήσεις για την οικονομική πολιτική στο σύνολό της το 
2021, εκφράστηκαν από το 31,4% των ερωτηθέντων, για 
τη φορολογία κερδών από το 24,5% και για την ευρύτερη 
οικονομική κατάσταση (άλλοι λόγοι) από το 5,9%.

Καταβολές, ύψους περίπου 112 εκατ. ευρώ, θα γίνουν τις 
επόμενες ημέρες (έως τις 21 Φεβρουαρίου 2021) από τον 
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε-
ΦΚΑ) και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυνα-
μικού (ΟΑΕΔ), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εγκαινιάζει μία πρακτική 
εβδομαδιαίας ενημέρωσης των πολιτών για το «τι έχουν 
λαμβάνειν» από το υπουργείο και τους φορείς που επο-
πτεύει.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που 
δημοσιεύει το ΑΠΕ:

e-ΕΦΚΑ:
1. Στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του, ο e-ΕΦΚΑ 
θα καταβάλει περίπου 10,7 εκατ. ευρώ σε περίπου 24.000 
δικαιούχους για επιδόματα ασθενείας, επιδόματα μητρό-
τητας, αποζημίωση εργατικού ατυχήματος και έξοδα κη-
δείας (πρόκειται για τις λεγόμενες παροχές σε χρήμα) και 
19 εκατ. ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης 
αποφάσεων για εφάπαξ.
2. Όσον αφορά στις έκτακτες πληρωμές, 1,7 εκατ. ευρώ 
θα καταβληθούν σε 2.600 δικαιούχους, λόγω της παρά-
τασης των συντάξεων αναπηρίας και 174.000 ευρώ θα 
καταβληθούν σε άλλους 2.257 δικαιούχους για πληρωμή 

ιατρικών επισκέψεων, φαρμακευτικής περίθαλψης, πρό-
σθετης περίθαλψης και λοιπών παροχών ασθενείας.
ΟΑΕΔ:
Για την περίοδο 15-21 Φεβρουαρίου, ο ΟΑΕΔ θα κατα-
βάλει 32 εκατ. ευρώ σε 84.000 δικαιούχους για επιδό-
ματα ανεργίας, 32 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για 
προγράμματα απασχόλησης, 16 εκατ. ευρώ σε 31.000 
δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα 
και 540.000 ευρώ σε 590 δικαιούχους για επιδοτούμενη 
άδεια μητρότητας.

ΙΟΒΕ: ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 6,9% ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟ 2020

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 112 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ 172.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ e-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΟΑΕΔ, ΕΩΣ ΤΙΣ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Το Συμβούλιο Ρευστότητας, εδώ και 8 μήνες κάθε Τρίτη 
πρωί καλεί όλες τις τράπεζες και παρακολουθεί κονδύ-
λι-κονδύλι την πορεία των χρηματοδοτήσεων σε επιχει-
ρήσεις, ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών, 
Γιώργος Ζαββός απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του 
βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέα Λοβέρδου σχετικά με την 
παρακολούθηση της τραπεζικής ρευστότητας προς τις 
μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις 
Ο υφυπουργός –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανέφερε χαρακτη-
ριστικά πως το Συμβούλιο Ρευστότητας, που αποτελείται 
από όλο το οικονομικό επιτελείο του Υπουργείου Οικονο-
μικών, στελέχη της Τραπέζης της Ελλάδος, των τραπεζών 
και της Αναπτυξιακής Τράπεζας, «κάνει μια δουλειά βά-
θους καθώς εντοπίζει το εάν υπάρχουν και πού μπλοκα-
ρίσματα στα θέματα της ρευστότητας, ώστε να υπάρξουν 
και στο άμεσο μέλλον τα αναγκαία εκείνα εργαλεία που θα 
βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στην παροχή, τη μετάδο-
ση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία δηλαδή στις 
μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις».
Ο κ. Ζαββός υπογράμμισε ότι έχει γίνει «μια τεράστια 
προσπάθεια σ’ αυτήν τη μοναδική κρίση για να χρηματο-
δοτηθεί πραγματικά η οικονομία και κυρίως οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, με οποιαδήποτε δυνατότητα υπάρχει». 
Επισήμανε πως πράγματι υπάρχει «ένα μεγάλο μέρος των 

ελληνικών μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων για 
τα τραπεζικά στελέχη, όπως λένε, «δεν είναι bankable», 
δηλαδή δεν έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία επι-
τρέπουν άμεσα στις τράπεζες να τις χρηματοδοτήσουν», 
όμως εμείς, είπε, «δεν θέλουμε οι τράπεζες να χρημα-
τοδοτούν απλώς έναν καλό πελάτη και να του δίνουν 
παραπάνω από ό,τι θέλει και να αφήνουν δίπλα όλους 
τους άλλους», για αυτό και καλούμε τις τράπεζες και εμείς 
κάνουμε προσπάθειες «ώστε οι τράπεζες να δημιουργή-
σουν τα αναγκαία εκείνα εργαλεία βάσει των οποίων θα 
μπορούν να αξιολογούν ποιοι είναι οι βιώσιμοι πελάτες 
και οι οποίοι θα πρέπει και θα μπορούν να επωφεληθούν 
ακριβώς από την τεράστια αυτή ρευστότητα που έρχεται» 
από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που «είναι μια 
μοναδική ευκαιρία για έναν διπλό μετασχηματισμό που 
χρειάζεται επειγόντως η χώρα» τόσο σε επίπεδο μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων όσο και των τραπεζών.
Ο υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «η κυβέρνηση 
από την πρώτη φάση της πανδημίας για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών δημιούργησε ένα «ανάχωμα» 62 μέτρων 
συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ για την ενίσχυσης της ρευ-
στότητας. Εκ των οποίων τα 8,5 έχουν διατεθεί μέσω του 
ΤΕΠΙΧ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Από αυτά και μόνο 
τα δύο προγράμματα, το 56% των δανείων έχουν πάει σε 

μικρές επιχειρήσεις με έως πενήντα εργαζόμενους». Ειδι-
κότερα ανέφερε πως μέχρι το τέλος του 2020, μεσα από 
αυτά τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν χρηματοδο-
τηθεί 27.424 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 521 μεγάλες 
επιχειρήσεις.
Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος από την δική 
του πλευρά επισήμανε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
ελληνικών επιχειρήσεων δεν είναι οι μικρομεσαίες αλλά 
αυτές που κατατάσσονται στις «πολύ μικρές». Επισήμανε, 
πως τα τραπεζικά στελέχη φοβούνται να τις χρηματο-
δοτήσουν για να μην έχουν ευθύνες και αναρωτήθηκε 
«μήπως θα πρέπει με μια νομοθετική παρέμβαση να χα-
λαρώσουμε τα κριτήρια» γιατί οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 
είναι ο αιμοδότης της ελληνικής οικονομίας. Υπογράμμισε 
ότι η θα πρέπει να ετοιμαστούμε γιατί μετά την πανδημία 
αυτό που έρχεται είναι η φτώχεια, εκείνο που πρέπει να 
δούμε τώρα είναι τα κριτήρια. Η κυβέρνηση είπε έχει τη 
βεβαιότητα ότι πράττει σωστά αλλά είναι καλό ρεκόρ από 
το Ταμείο Εγγυοδοσίας και από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ να έχει χρη-
ματοδοτηθεί μόνο το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων; 
Και παρατήρησε πως η «Επιστρεπτέα 5» έχει όριο πτώσης 
τζίρου 20% αυτό αφήνει πολλές επιχειρήσεις εκτός προ-
γράμματος.

Μετά από απόφαση της συντονιστικής επιτροπής των 
προέδρων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος, οι δικηγόροι θα στραφούν δικαστικά κατά της 
κοινής υπουργικής απόφαση που αφορά την λειτουργία 
των δικαστηρίων, ενώ παράλληλα ζητεί οι δικηγόροι να 
εμβολιαστούν, στην ίδια σειρά προτεραιότητας με τους 
δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους.
 Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της συντονιστικής επιτρο-
πής έχει ως εξής σύμφωνα με το ΑΠΕ:
«Η συντονιστική επιτροπή των προέδρων των Δικηγο-
ρικών Συλλόγων Ελλάδας, που συνεδρίασε έκτακτα στις 
13.2.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης , στα πλαίσια των διεκδι-
κητικών δράσεων του δικηγορικού σώματος, αποφάσισε 
τα παρακάτω:
1. Η συντονιστική επιτροπή, σε συνέχεια προηγούμενων 
αποφάσεών της ως προς την ανάγκη διαρκούς και ακώ-

λυτης λειτουργίας της Δικαιοσύνης, ως πυλώνα της Δη-
μοκρατίας και του κράτους δικαίου, αποφάσισε να κινηθεί 
δικαστικά ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων κατά 
των διατάξεων της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β 534), που αφορούν στη 
λειτουργία των δικαστηρίων, των εισαγγελιών, των υπο-
θηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων όλης 
της χώρας. 
2. Η συντονιστική επιτροπή έχει εκπονήσει σχέδιο δικο-
γράφου για άσκηση ομαδικών αγωγών, το οποίο θα δι-
ανείμει σε όλους τους συναδέλφους, λόγω του αδικαιολό-
γητου αποκλεισμού τους, κατά παράβαση της αρχής της 
ισότητας, από την ενίσχυσή τους μέσω της επιστρεπτέας 
προκαταβολής 1, 2 και 3.
3. Η συντονιστική επιτροπή καλεί τα Διοικητικά Συμβού-
λια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας να συναντη-

θούν, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τους βουλευτές του νομού 
τους προκειμένου να τους ενημερώσουν για τη δεινή 
οικονομική και επαγγελματική θέση που έχουν περιέλθει 
οι δικηγόροι, λόγω των συνεπειών της πανδημίας και να 
ζητήσουν την ενεργή στήριξή τους για την υλοποίηση του 
διεκδικητικού πλαισίου της Ολομέλειας.
4. Τέλος, η συντονιστική επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
την εξέλιξη του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού, 
ζητά τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των δικηγό-
ρων, που επιθυμούν, στην ίδια σειρά προτεραιότητας με 
τους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, καθώς 
επίσης, και τον τακτικό δωρεάν έλεγχο για την ανίχνευση 
του κορωνοϊού, όπως προβλέπεται για άλλες κατηγορίες 
εργαζομένων, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα και 
πλήρως η λειτουργία της Δικαιοσύνης, που αποτελεί, άλ-
λωστε, και βασική πολιτειακή λειτουργία». 

Γ. ΖΑΒΒΟΣ : ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΟΙ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Με οποιαδήποτε δυνατότητα υπάρχει

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Μετά από απόφαση της συντονιστικής επιτροπής των προέδρων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
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Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εμφανίσει μείωση κρου-
σμάτων Covid-19 τις τελευταίες εβδομάδες, πιθανότατα 
λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που έχουν 
επιβάλει. Όμως η επιδημιολογική κατάσταση συνεχίζει 
να είναι σοβαρή στην Ευρώπη και, παρά την έναρξη των 
εμβολιασμών, ιδίως στις ομάδες υψηλής προτεραιότητας, 
όπως τους ηλικιωμένους και τους υγειονομικούς, είναι 
ακόμη πολύ πρόωρο να ανιχνευθεί κάποια επίπτωση στις 
νοσηλείες ή στους θανάτους από κορωνοϊό. 
Αυτό αναφέρει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC) στη νέα έκθεση 
αξιολόγησης κινδύνου για την πανδημία, που έδωσε σήμε-
ρα στη δημοσιότητα. Εξαιτίας της αυξημένης μεταδοτικότη-
τας των νέων παραλλαγών του κορωνοϊού, της δυνατότη-
τάς τους να προκαλούν πιο σοβαρή Covid-19, καθώς και 
της πιθανότητας τα εμβόλια να είναι σε ένα βαθμό λιγότερο 
αποτελεσματικά έναντι κάποιας από αυτές τις μεταλλάξεις, ο 
κίνδυνος από την περαιτέρω εξάπλωση των παραλλαγών 
στην Ευρώπη αξιολογείται σήμερα ως «υψηλός - πολύ 
υψηλός» για το γενικό πληθυσμό και «πολύ υψηλός» για τα 
ευάλωτα άτομα. 

Η διευθύντρια του ECDC ‘Αντρεα ‘Αμον δήλωσε ότι «οι μελέ-
τες μοντελοποίησης δείχνουν πως, εκτός κι αν συνεχιστούν 
ή ακόμη ενισχυθούν οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, θα 
πρέπει να αναμένεται τους επόμενους μήνες μια σημαντική 
αύξηση στα περιστατικά και στους θανάτους που σχετίζο-
νται με την Covid-19».
Η έκθεση τονίζει ότι, παρά τους εμβολιασμούς και την επο-
χικότητα, καθώς πλησιάζει η άνοιξη «η πρόωρη άρση των 
μέτρων μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία αύξηση των κρου-
σμάτων, σοβαρών περιστατικών και θανάτων». 
‘Αλλα βασικά σημεία της έκθεσης του ECDC είναι τα εξής:
- Οι χώρες πρέπει να αναβαθμίσουν τις δυνατότητες τους 
για γενετικές αναλύσεις στα δείγματα των τεστ κορωνοϊού, 
ώστε να εντοπίζεται η συχνότητα των μεταλλάξεων που κυ-
κλοφορούν στον πληθυσμό.
- Οι χώρες πρέπει επίσης να επιταχύνουν το ρυθμό εμβολι-
ασμού στις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι ηλικιωμένοι 
και οι υγειονομικοί. 
- Το κλείσιμο των σχολείων πρέπει να αποτελεί μέτρο τελευ-
ταίας καταφυγής και να ξεκινά από τις μεγαλύτερες ηλικίες 
προς τις μικρότερες. 

- Το ECDC τάσσεται υπέρ ενός πιστοποιητικού εμβολιασμού 
Covid-19 που θα καταγράφει ότι κάποιος έκανε το εμβόλιο, 
πόσες δόσεις και ποιο είδος εμβολίου. Όμως έχει επιφυλάξεις 
για το «διαβατήριο» εμβολιασμού που θα επιτρέπει στους 
διεθνείς ταξιδιώτες να εξαιρούνται από τους ταξιδιωτικούς 
περιορισμούς, καθώς το ECDC θεωρεί ότι δεν υπάρχουν 
ακόμη επαρκή στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων να μειώνουν την μετάδοση του κορωνοϊού, έτσι 
ώστε να εξαιρούνται οι εμβολιασμένοι από την υποχρέωση 
σε τεστ ή καραντίνα, όταν ταξιδεύουν.
- Η χρήση μάσκας συνίσταται σε όλους τους κλειστούς χώ-
ρους (καταστήματα, σούπερμάρκετ, μέσα μεταφοράς κ.α.), 
καθώς και στους ανοικτούς χώρους με πολύ κόσμο. 
- Φαίνεται να αυξάνεται η λεγόμενη «πανδημική κόπωση» 
σε μερίδα του πληθυσμού, όπως δείχνουν οργανωμένες 
διαμαρτυρίες σε ορισμένες χώρες, με αποτέλεσμα την μι-
κρότερη προθυμία για τήρηση των προληπτικών μέτρων 
προστασίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να επειγόντως να 
αντιμετωπιστεί, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά 
κύματα Covid-19.

Μετά την έναρξη του μαζικού εμβολιασμού με τα εμβόλια 
των Pfizer και Moderna (τεχνολογία mRNA), εναντίον του 
ιού SARS-CoV-2, άρχισαν να αναφέρονται περιστατικά 
αναφυλακτικών αντιδράσεων. Σε ένα πρόσφατο άρθρο, 
που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA περιγράφονται 
τα περιστατικά αυτά και οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινι-
κής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος 
Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος 
(Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα ως εξής σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ:
 Η αναφυλαξία είναι μια σοβαρή και δυνητικά επικίνδυνη 
για τη ζωή αλλεργική αντίδραση, που μπορεί να εμφανιστεί 
από λεπτά έως και ώρες μετά τον εμβολιασμό. Ο αρχικός 
υπολογισμός των περιπτώσεων αναφυλαξίας ήταν 11,1 
περιπτώσεις ανά εκατομμύριο εμβολιασμών για το εμβόλιο 
της Pfizer στο διάστημα 14-23 Δεκεμβρίου 2020 και 2,5 
περιπτώσεις ανά εκατομμύριο αντίστοιχα για το εμβόλιο 
της Moderna για το διάστημα 21 Δεκεμβρίου 2020 έως 10 
Ιανουαρίου 2021. 
 Από τις 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 18 Ιανουαρίου 
2021 έγιναν συνολικά 9.943.247 δόσεις του εμβολίου της 
Pfizer και 7.581.429 δόσεις του εμβολίου της Moderna στις 

ΗΠΑ και αναφέρθηκαν 66 περιστατικά αναφυλαξίας, 47 με 
το εμβόλιο της Pfizer (4,7 περιπτώσεις/εκατομμύριο) και 19 
με το εμβόλιο της Moderna (2,5 περιπτώσεις/εκατομμύριο). 
Δηλαδή 66 περιστατικά σε 17,5 εκατομμύρια δόσεις των 
mRNA εμβολίων. Η μέση ηλικία των ατόμων που έκαναν 
αναφυλακτική αντίδραση στον εμβολιασμό ήταν τα 39 έτη 
για το εμβόλιο της Pfizer (εύρος 27-63) και τα 41 έτη για το 
εμβόλιο της Moderna (εύρος 24-63), με το 94% να είναι 
γυναίκες στην πρώτη κατηγορία και το 100% γυναίκες στη 
δεύτερη. Το 89% εμφάνισε και στα δύο εμβόλια τα συμπτώ-
ματα εντός 30 λεπτών (εντός 15 λεπτών το 76% και 84% 
αντίστοιχα). Μόνο 5 άτομα έκαναν αναφυλακτική αντίδρα-
ση στη δεύτερη δόση του εμβολίου. Το 77% των ατόμων 
που εμφάνισαν αναφυλακτική αντίδραση μετά τη χορήγη-
ση του εμβολίου της Pfizer, είχαν ιστορικό αλλεργιών και το 
34% προηγούμενο επεισόδιο αναφυλαξίας. Aντίστοιχα τα 
ποσοστά ήταν 84% και 26% για το εμβόλιο της Moderna. 
Τα συμπτώματα ήταν τα ίδια περίπου για όλους τους ασθε-
νείς, δηλαδή γενικευμένο εξάνθημα, αγγειοοίδημα, συ-
μπτώματα απόφραξης του αεραγωγού και ναυτία. 
Η σύσταση είναι η παραμονή για 15 λεπτά μετά τον εμβο-
λιασμό για παρακολούθηση για όλους, ενώ για άτομα με 
ιστορικό αλλεργιών ο χρόνος αυτός αυξάνεται σε 30 λεπτά. 

Το 92% (61 άτομα) έλαβαν επινεφρίνη σαν επείγουσα θε-
ραπεία της αναφυλαξίας. Όλοι αντιμετωπίστηκαν σε μονά-
δες υγείας, το 52% σε τμήμα επειγόντων περιστατικών και 
το 48% (32 άτομα) νοσηλεύτηκε, συμπεριλαμβανομένων 
18 σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, εκ των οποίων 7 δι-
ασωληνώθηκαν, χωρίς να έχουν αναφερθεί θάνατοι, λόγω 
αναφυλακτικής αντίδρασης από το εμβόλιο. Ο μέσος χρό-
νος για την εμφάνιση των συμπτωμάτων για αυτούς τους 
7 ασθενείς που χρειάστηκε να διασωληνωθούν, ήταν τα 6 
λεπτά, και 6 από τους 7 εμφάνισαν τα συμπτώματα σε λιγό-
τερο από 11 λεπτά. 
Συνοψίζοντας, αναφέρουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ, τα οφέ-
λη του εμβολιασμού υπερτερούν των πιθανών κινδύνων, 
καθώς η αναφυλαξία είναι μία σπάνια επιπλοκή των mRNA 
εμβολίων, που μπορεί να αντιμετωπιστεί, πόσο μάλλον αν 
συλλογιστεί κανείς τη νοσηρότητα και τη θνητότητα της λοί-
μωξης COVID-19. Λόγω της οξείας έναρξης και της επικίνδυ-
νης για τη ζωή φύση της αναφυλαξίας, είναι απαραίτητη η 
άμεση χορήγηση επινεφρίνης, ενώ όλες οι μονάδες υγείας 
που λειτουργούν ως κέντρα εμβολιασμού πρέπει να έχουν 
τις υποδομές και εκπαιδευμένο προσωπικό να διαχειριστεί 
μία αναφυλακτική αντίδραση.

ECDC: Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
Προσοχή στην πρόωρη άρση των περιοριστικών μέτρων

ΕΚΠΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ 66 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ ΣΕ 17,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ MRNA 
ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ SARS-COV-2
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Κλειδώνει, σύμφωνα με πληροφορίες, που δημοσίευσε το ΑΠΕ, 
η συμφωνία κυβέρνησης και θεσμών για την απελευθέρωση 
των πλειστηριασμών από την 1η Ιουνίου για όλα τα ακίνητα, 
ακόμη και για αυτά που αφορούν στην πρώτη κατοικία, καθώς 
την ίδια ημερομηνία θα ξεκινήσει ο εξωδικαστικός μηχανισμός 
για τη ρύθμιση των οφειλών τόσο των νοικοκυριών όσο και 
των επιχειρήσεων με βάση τον νέο πτωχευτικό νόμο. 
 Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που θα 
έρθει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, θα προσδιορίζει ποιοί 
δανειολήπτες θα υπαχθούν στην κατηγορία εκείνων που έχουν 
πληγεί από την πανδημία, και για τους οποίους επεκτείνεται η δι-
άρκεια της προστασίας της πρώτης κατοικίας έως τις 31 Μαΐου, 
(από 15 Μαρτίου που ήταν η αρχική καταληκτική ημερομηνία) 
και συγκεκριμένα: 
1) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρα-
σχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων ο μέσος μεικτός 
μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτα-
κτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, 
παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών 
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020.  
2) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρα-
σχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων τα έσοδα του β΄ 
τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 

20% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως 
αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.  
3) Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθη-
κε οικονομική ενίσχυση. 
4) Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν 
μειωμένο μίσθωμα.
 5) Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των 
οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λά-
βει ενίσχυση με βάση τα τηρούμενα στοιχεία της φορολογικής 
διοίκησης.  
6) Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρε-
πτέας προκαταβολής ή τον μηχανισμό «Συν-Εργασία», και οι 
οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων 
λόγω των συνεπειών της πανδημίας.
 Τα υπόλοιπα κριτήρια 
Πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων, ο αιτών θα πρέπει σω-
ρευτικά να πληροί και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλε-
ξιμότητας: 
α) Η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 300.000 
ευρώ. 
β) Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου, κατά 
το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ. Το 
ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύ-

ζυγο ή συμβίο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος 
και μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη. 
γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προ-
σώπου, του/της συζύγου ή συμβίου του και των εξαρτώμενων 
μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία 
που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. 
δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής για την 
οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπο-
λογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, να μην 
υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.  
ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του/της συζύγου ή συμ-
βίου και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 
600.000 ευρώ. 
στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός 
της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική 
αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ. 
Όπως αναφέρει η σχετική διάταξη, για να κριθεί η επιλεξιμότητα 
του φυσικού προσώπου, ως αξία του ακινήτου που αποτελεί 
την κύρια κατοικία, καθώς και ως αξία της λοιπής περιουσίας, 
λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του 
ΕΝΦΙΑ, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδι-
ορισμού φόρου.  

Σε περισσότερες από 75.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους πάνω 
από 2 δισ. ευρώ σε χαρτοφυλάκια που έχουν μεταβιβαστεί και 
βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών προχώρησαν το 2020 
οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων Δανείων και Πιστώσεων που 
δραστηριοποιούνται στην χώρα, σύμφωνα με απολογιστικά στοι-
χεία που έδωσαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, δίνοντας λύσεις, 
όπως αναφέρουν, σε χιλιάδες δανειολήπτες, που περιλαμβάνουν 
και άφεση χρέους. Ταυτόχρονα, επεξεργάστηκαν και ολοκλήρω-
σαν για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων ένα μεγάλο πλήθος 
ρυθμίσεων για δάνεια που παραμένουν εντός τραπεζικών ισολο-
γισμών, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.
 Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρι-
σης Απαιτήσεων Δανείων και Πιστώσεων (ΕΕΔΑΔΠ) που έχει στη 
διάθεση του το ΑΠΕ/ΜΠΕ στον τομέα των στεγαστικών δανείων 
«κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι εταιρείες διαχείρισης προσέ-
φεραν στους δανειολήπτες τις παρακάτω λύσεις:  
- Αναστολή δόσης για ιδιώτες / αναστολή πληρωμής κεφαλαίου 
για επιχειρήσεις 
- Σταδιακά αυξανόμενη δόση για ομαλή προσαρμογή μετά τις 
αναστολές - Μείωση επιτοκίων και αυξήσεις διάρκειας 
- Ρυθμίσεις χαμηλής εκκίνησης δόσης 
- Ρυθμίσεις με άφεση χρέους - Οικειοθελής πώληση ακινήτου - 
Short Sale 
- Οικειοθελής παράδοση ακινήτου». 

Σύμφωνα με την ΕΕΔΑΔΠ «υπό το καθεστώς ιδιαίτερα δύσκολων 
οικονομικών συνθηκών, όπως αυτές που έχουν δημιουργηθεί 
λόγω της πανδημίας του COVID19, οι εταιρείες διαχείρισης προσέ-
φεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν μια σειρά από λύσεις στους 
δανειολήπτες με δυσχέρεια αποπληρωμής, λαμβάνοντας υπόψη 
τόσο το σύνθετο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, 
όσο και τις δυνατότητες των δανειοληπτών για την αποπληρωμή 
των δανείων τους». 
«Oι εταιρείες διαχείρισης, από τον Μάρτιο του 2020, προχώρησαν 
στην αναστολή των δόσεων στα δάνεια ιδιωτών και σε αναστο-
λή πληρωμής κεφαλαίου στα δάνεια επιχειρήσεων σε όσους 
δανειολήπτες κατάφερναν να είναι συνεπείς στις πληρωμές τους 
πριν υποστούν τις όποιες επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης του 
COVID 19. Οι οφειλέτες που εντάχθηκαν στο ειδικό καθεστώς της 
αναστολής των δόσεων στεγαστικών δανείων δεν ήταν μόνο αυ-
τοί που έλαβαν το επίδομα των 800 ευρώ ή δραστηριοποιούνταν 
ή εργάζονταν σε πληττόμενο κλάδο αλλά και οι λοιποί ευάλωτοι 
δανειολήπτες/ νοικοκυριά (πχ συνταξιούχοι). Ακόμη όμως και για 
δανειολήπτες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην αποπληρωμή 
των δανείων τους και πριν την πανδημία, αξιολογήθηκε η νέα 
οικονομική τους κατάσταση και προσφέρθηκαν μακροχρόνιες 
ρυθμίσεις, με χαμηλότερες δόσεις, με ή χωρίς άφεση χρέους», 
υποστηρίζει η ΕΕΔΑΔΠ.
 Επισημαίνεται επίσης ότι για τους πληττόμενους από τον 

COVID-19 δανειολήπτες, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμ-
μα κρατικής επιδότησης «Γέφυρα», κατά τη λήξη της αναστολής 
της πληρωμής της δόσης του δανείου τους, οι Εταιρίες Διαχείρισης 
(σε συνεργασία και με τα τραπεζικά ιδρύματα) παρέχουν λύσεις 
που επιτρέπουν τη σταδιακή επιστροφή στην αποπληρωμή του 
δανείου. Έτσι, δίνεται τώρα η δυνατότητα στους δανειολήπτες τα 
δάνεια των οποίων ήταν σε αναστολή το 2020, να ξαναρχίσουν 
την αποπληρωμή της οφειλής τους αρχικά με μια χαμηλή δόση, 
σύμφωνα με την ΕΕΔΑΔΠ. Τέλος, στο πλαίσιο των ενεργειών που 
υιοθετήθηκαν από τις Εταιρείες Διαχείρισης προκειμένου να περι-
οριστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 
στους δανειολήπτες των στεγαστικών δανείων, τέθηκαν πιο εντα-
τικά σε εφαρμογή και τα προγράμματα οριστικής διευθέτησης 
όπως αυτό της οικειοθελούς παράδοσης ακινήτου, ή της οικειοθε-
λούς πώλησης του ακινήτου με την υποστήριξη και της Τράπεζας 
ή της ίδιας της εταιρίας διαχείρισης.
 Σήμερα στην χώρα μας οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δα-
νείων και πιστώσεων διαχειρίζονται για λογαριασμό τραπεζικών 
ιδρυμάτων και επενδυτών δάνεια αξίας περίπου 100 δισ. ευρώ, 
τα οποία προέρχονται από διαφορετικά δανειακά χαρτοφυλάκια 
όλων των κατηγοριών. Οι εταιρίες - μέλη της Ένωσης απασχο-
λούν σήμερα πάνω από 4.000 εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία σε 
μεγάλο βαθμό προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο. 

ΕΩΣ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ: ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ «ΚΟΚΚΙΝΟΥΣ» 
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ  Για τα στεγαστικά δάνεια
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Να κάνεις τον περίπατό σου και να σε συντροφεύουν ο 
Σεφέρης και ο Ελύτης, ο Παλαμάς και ο Καβάφης, ο Λει-
βαδίτης και η Δημουλά... Μπορεί να ακούγεται κάπως 
ουτοπικό, αλλά στον δήμο Γλυφάδας το έκαναν πράξη! 
Τον περασμένο Αύγουστο το ΑΠΕ-ΜΠΕ είχε παρουσιάσει 
το έργο του μεγάλου πεζόδρομου που επρόκειτο να δημι-
ουργηθεί στον δήμο των νοτίων προαστίων και το οποίο 
φιλοδοξούσε να μοιάσει στην περίφημη Las Ramblas της 
Βαρκελώνης, καθώς ξεκινά από ψηλά και καταλήγει κάθε-
τα στο παραλιακό μέτωπο. 
Είναι η οδός Λαμπράκη και το έργο χωρίστηκε σε τέσσερα 
μεγάλα κομμάτια, δύο πάνω από την κάθετη οδό Λαζα-
ράκη, τα οποία άνοιξαν πριν τα Χριστούγεννα και δύο 
από κάτω και ήδη άνοιξε το τρίτο κομμάτι και ακολουθεί 
άμεσα και το τέταρτο που «πέφτει» στην παραλιακή. Σε 
αυτό ακριβώς το χρονικό σημείο ήρθε και η ιδέα για τον 
«Δρόμο των Ποιητών». 
Αφορμή στάθηκαν οι προτομές των δύο Ελλήνων που 
έχουν τιμηθεί με Νόμπελ, του Γιώργου Σεφέρη και του 
Οδυσσέα Ελύτη. Και οι δύο είχαν τοποθετηθεί το 1996, 
αλλά σ’ ένα απόμερο σημείο, όπου ελάχιστοι τις παρα-
τηρούσαν. Όταν λοιπόν αποφασίστηκε να μετακινηθούν 
για να αναδειχθούν, ήρθε και το σχέδιο για μια μεγαλύ-
τερη ποιητική διάσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι του 
πεζόδρομου. Πλέον στίχοι μεγάλων εκπροσώπων της 
νεοελληνικής ποίησης, όπως του Σεφέρη και του Ελύτη, 
του Κωστή Παλαμά, του Κωνσταντίνου Καβάφη, του Νι-
κηφόρου Βρεττάκου, του Τάσου Λειβαδίτη, του Κώστα 

Καρυωτάκη, της Μαρίας Πολυδούρη, του Γιάννη Ρίτσου, 
του Κώστα Βάρναλη, της Κικής Δημουλά, του Κωνσταντί-
νου Χατζόπουλου και άλλων, κοσμούν τον δρόμο και συ-
ντροφεύουν τους περαστικούς, αφού τοποθετήθηκαν σε 
ειδικές βιτρίνες στο έδαφος, οι οποίες μάλιστα φωτίζονται 
το βράδυ, αλλά και ως επιγραφές στα παγκάκια, γραμμέ-
νες στα ελληνικά και στα αγγλικά. 
Ένα πρόβλημα παρουσιάστηκε στο συγκεκριμένο κομ-
μάτι της οδού Λαμπράκη με το μικρό κτίριο της ΔΕΗ που 
υπάρχει εκεί και χαλούσε όλη την αισθητική, όμως ήταν 
αδύνατον να γκρεμιστεί ή έστω να μετακινηθεί, καθώς 
τροφοδοτεί το τραμ. Έτσι, αποφασίστηκε να βαφτεί και 
να «ντυθεί» με περιοδικές εκθέσεις. Ως πρώτο «ντύσιμο» 
επιλέχθηκαν ο Διονύσιος Σολωμός, ο Λόρδος Βύρων, ο 
Ρήγας Φεραίος και ο Ανδρέας Κάλβος, τιμώντας έτσι τη 
μεγάλη επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση 
του 1821. Στο σημείο αυτό θα γίνουν επετειακές εκδηλώ-
σεις και τα αφιερώματα που προγραμματίζονται από τον 
Δήμο. 
Ακριβώς μπροστά από το κτίριο της ΔΕΗ, τοποθετήθηκαν 
και οι δύο προτομές του Σεφέρη και του Ελύτη, εμπλουτι-
σμένες με συνοπτικά βιογραφικά κι έτσι βρίσκονται πλέον 
στο πιο κεντρικό σημείο του δρόμου. 
Ο «Δρόμος των Ποιητών» παραδόθηκε στο κοινό αυτή 
την εβδομάδα και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Πα-
πανικολάου λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Προσπαθήσαμε με το 
έργο αυτό να ταιριάξουμε την ομορφιά του τοπίου με 
την ομορφιά του σύγχρονου ελληνικού πνεύματος. Το 

έναυσμα ήταν οι δύο προτομές, οι οποίες ουσιαστικά ήταν 
παρατημένες σε μια γωνία και ουδείς έδινε σημασία. Όταν 
ξεκίνησε η διαμόρφωση του πεζόδρομου και αποφασίσα-
με να τις μετακινήσουμε και να τις αναδείξουμε, ήρθε και 
η σκέψη για κάτι περισσότερο και αυτό δεν θα μπορούσε 
να είναι κάτι άλλο από τη νεοελληνική ποίηση. Υπήρξαν 
στην πορεία διάφορα προβλήματα, όπως αυτό με την 
εγκατάσταση της ΔΕΗ, όμως με σωστό σχεδιασμό και ορ-
γάνωση, τα ξεπεράσαμε. Το τελικό αποτέλεσμα νομίζω ότι 
μας δικαιώνει». 
Ως προς την επιλογή των στίχων ο κ. Παπανικολάου 
απαντά: «Θελήσαμε να είναι από τη σύγχρονη ποιητική 
κληρονομιά μας, πολύ περισσότερο όταν αναλογιστή-
καμε πως αν και το νεότερο ελληνικό πνεύμα είναι τόσο 
πλούσιο, ωστόσο δεν έχει αναδειχθεί γενικότερα όσο του 
αναλογεί και του αξίζει. Και προσπαθήσαμε να διαλέξουμε 
στίχους που και αγγίζουν συναισθηματικά τον διαβάτη, 
αλλά και δένουν με το γενικότερο τοπίο, τη θάλασσα και 
τις ομορφιές που υπάρχουν». 
Στο τέλος, ο δήμαρχος Γλυφάδας έδωσε και την... είδηση, 
καθώς είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως έπεται συνέχεια και την 
προσδιόρισε: «Τον Δρόμο των Ποιητών θα τον συνεχί-
σουμε και στο παραλιακό μέτωπο, όπου θα γίνει ανάπλα-
ση και θα διαμορφωθεί μια διαδρομή 4 χλμ. Εκεί λοιπόν 
θα επιλέξουμε ξένους λογοτέχνες, που αγάπησαν την Ελ-
λάδα και αναφέρθηκαν μέσα από το έργο τους στη χώρα 
μας. Σε ένα ιδιαίτερα τουριστικό σημείο, θα είναι αναφορά 
και για τους τουρίστες μας». 

Υπαίθρια γυμναστήρια ανοίγει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
αλυσίδα γυμναστηρίων της Γερμανίας στους χώρους 
στάθμευσης των κτιρίων της, προκειμένου να προσφέ-
ρει στα μέλη της μια εναλλακτική κατά την περίοδο του 
lockdown, το οποίο εφαρμόζεται για την ανάσχεση της 
πανδημίας του κορωνοϊού. 
Η εταιρία «McFit», η οποία αριθμεί περισσότερα από 1,7 
εκατομμύρια μέλη, λειτουργεί από σήμερα πλήρως εξο-
πλισμένους εξωτερικούς χώρους άθλησης σε δέκα πόλεις 
της Γερμανίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προκρατή-
σουν θέση, καθώς ο αριθμός των ατόμων που επιτρέπεται 

να γυμνάζονται ταυτόχρονα είναι περιορισμένος, ενώ ο 
καθένας μπορεί να βρίσκεται στον χώρο το πολύ για 45’. 
Αποδυτήρια και τουαλέτες δεν λειτουργούν, λόγω των 
κανονισμών για την πανδημία. 
«Είναι θέμα επιβίωσης», τονίζει στην BILD ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου RSG στον οποίο ανήκει η αλυσίδα 
γυμναστηρίων ΜcFit Ράινερ Σάλερ και εξηγεί ότι δεν ισχύ-
ει πλέον το «Too big to fail» (πολύ μεγάλος για να αποτύ-
χει). Η κρίση πλήττει και τους μεγάλους του κλάδου, προ-
σθέτει και εκτιμά ότι πολλά γυμναστήρια θα εξαφανιστούν 
από την αγορά, όπως συνέβη ήδη στις ΗΠΑ. «Το κύμα θα 

φτάσει και στην Ευρώπη - και όσο περισσότερο διαρκέσει 
το lockdown, τόσο πιο δραματικό θα είναι», τονίζει ο κ. 
Σάλερ. 
Για την λειτουργία των συγκεκριμένων υπαίθριων γυμνα-
στηρίων υπήρξε γνωμοδότηση του καθηγητή Ιατρικής 
Κλάους-Ντίτερ Τσάστρο, του «Πάπα της Υγιεινής», όπως 
είναι γνωστός στην Γερμανία, ο οποίος αποφάνθηκε ότι 
με την τήρηση των κανόνων, αποκλείεται υπό αυτές τις 
συνθήκες η μετάδοση του κορωνοϊού.
Στην Γερμανία υπάρχουν σήμερα 10.000 γυμναστήρια, 
στα οποία είναι εγγεγραμμένα 12 εκατομμύρια μέλη.

Ο «ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΗΣΗΣ
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«Με βάση τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπο-
λογισμού τα έσοδα από φόρους τον Ιανουάριο ανήλθαν σε 
3.690 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 295 εκατ. ευρώ ή 7,4% 
έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκ-
θεση του Προϋπολογισμού 2021. Η μείωση αυτή οφείλεται 
στις επιπτώσεις του lock down, που κράτησε περισσότερο 
από ό,τι είχε υπολογιστεί όταν καταρτίστηκε ο προϋπολο-
γισμός, αντανακλά εντούτοις την διατήρηση μιας ικανο-
ποιητικής κουλτούρας πληρωμών από την πλευρά των 
φορολογουμένων, που αποτελεί θετική παρακαταθήκη για 
τα δημόσια οικονομικά όταν στην επόμενη μέρα της πανδη-
μίας ξεκινήσει η ανάκαμψη της οικονομίας» . 
Τη δήλωση αυτή έκανε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης 
παρουσιάζοντας τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού τον Ιανουάριο. 
Παράλληλα, όπως εξηγούν πηγές του υπουργείου Οικνο-
μικών, το βασικό σενάριο του προϋπολογισμού που προ-
βλέπει την εφαρμογή των μέτρων στήριξης έως και τον 
Απρίλιο δεν έχει αλλάξει λαμβανοντας υπόψη τις εξελίξεις 
στην πανδημία και στον ρυθμό εμβολιασμού. Διευκρινί-
ζουν, ωστόσο, ότι έχει μεταβληθεί το κόστος των μέτρων 
στήριξης δεδομένων των αυστηρότερων περιοριστικών μέ-
τρων που εφαρμόζονται στην οικονομία λόγω της έξαρσης 
της πανδημίας. Οι ίδιοι κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών 
εκφράζουν, επίσης, τη βεβαιότητα οτι η οικονομία θα επα-
νελθει σε ρυθμους ανάπτυξης από το δεύτερο τρίμηνο του 
έτους. 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού 
προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για 
την περίοδο του Ιανουαρίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα 
στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,561 
δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1,091 δισ. ευρώ που 
έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην 

εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και ελλείμ-
ματος 768 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το 
πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 
1,473 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 
1,031 δισ ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 495 εκατ. 
ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογι-
σμού ανήλθε σε 3,848 δισ ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 
κατά 812 εκατ. ευρώ ή 17,4% έναντι της εκτίμησης για το 
έτος 2021 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του 
Προϋπολογισμού 2021. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως 
στα μειωμένα έσοδα από Φόρους, καθώς και από το ΠΔΕ.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλ-
θαν σε 4,122 δισ ευρώ, μειωμένα κατά 803 εκατ. ευρώ ή 
16,3% έναντι του στόχου.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3,690 δισ ευρώ, μειωμέ-
να κατά 295 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του στόχου που έχει 
περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 
2021. Η μείωση αυτή, που είναι αποτέλεσμα του δεύτερου 
κύματος της πανδημίας, αναμενόταν, όπως είχε αναφερθεί 
στα δελτία εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού των μη-
νών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 αναφέρει στην ανα-
κοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.
Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκ-
δοση του οριστικού δελτίου.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 274 εκατ. ευρώ, αυξημέ-
νες κατά 9 εκατ. ευρώ από το στόχο (265 εκατ. ευρώ). 
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 145 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 615 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
του Ιανουαρίου 2021 ανήλθαν στα 5,409 δισ. ευρώ και 
παρουσιάζονται μειωμένες κατά 342 εκατ. ευρώ έναντι του 

στόχου (5,751 δισ ευρώ).
Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος των υπό κατανομή 
πιστώσεων που επρόκειτο να μεταφερθούν στην κατηγο-
ρία των μεταβιβάσεων εντός του Ιανουαρίου, τελικά δεν 
μεταφέρθηκαν, διότι υπήρξε μεταγενέστερη του προϋπο-
λογισμού απόφαση, να εξυπηρετηθεί μερικώς το μέτρο της 
επιστρεπτέας προκαταβολής και από πόρους του ΠΔΕ.
Οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά 
προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας (κατηγορία 
αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν 
αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 539 εκατ. 
ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων. 
Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα σε σχέση με τον τα-
κτικό προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με 
τον στόχο κατά 597 εκατ. ευρώ, (πληρωμές 927 εκατ. ευρώ 
έναντι στόχου 330 εκατ. ευρώ). 
Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέ-
τρων κατά της πανδημίας για τον μήνα Ιανουάριο, έχει ως 
εξής:
α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της παν-
δημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 386 εκατ. ευρώ, η 
οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 167 εκατ. ευρώ από 
την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 740 εκατ. ευρώ από 
το ΠΔΕ,
γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 19 εκατ. 
ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν. 
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
του Ιανουαρίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 728 εκατ. ευρώ, 
με τη μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος του ΠΔΕ κατά 693 
εκατ. ευρώ, λόγω του προαναφερόμενου μέτρου της επι-
στρεπτέας προκαταβολής.

Οι διαδικασίες για προσλήψεις στις Ομάδες Προστασίας 
Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ) θα ξεκινήσουν «πολύ 
σύντομα, ώστε τον Σεπτέμβριο, με το καλό και χωρίς 
απειλή από τον κορωνοϊό, να λειτουργήσουν κανονικά τα 
ιδρύματα» λέει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχά-
λης Χρυσοχοϊδης σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της 
Κυριακής. Σκοπός των ΟΠΠΙ, όπως δηλώνει, δεν είναι να 
εξιχνιάζονται μόνο τα εγκλήματα αλλά να προλαμβάνονται, 
να μην τελούνται. «Να μην υπάρξει άλλος εξευτελισμένος 
πρύτανης, άλλη κατάληψη ορμητήριο σαν της ΑΣΟΕΕ ή του 

Γκίνη. Τα πανεπιστήμια χρειάζονται ελευθερία, δημοκρατία, 
ασφάλεια όχι γιάφκες, καταλήψεις, εκφοβισμό», τονίζει.
Σε ερώτηση για τα κριτήρια στελέχωσής της ο κ. Χρυσοχοϊ-
δης σημειώνει μεταξύ άλλων, «για παράδειγμα, όσο πιο κο-
ντά είναι στην ακαδημαϊκή νοοτροπία, τόσο το καλύτερο», 
ενώ αναφέρει ότι θα λάβουν εκπαίδευση στην αυτοάμυνα 
αλλά και στην κατανόηση του εκπαιδευτικού χώρου και του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΑΕΙ. Ανα-
φορικά με το τι θα γίνεται σε περιπτώσεις καταλήψεων, ο 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη λέει ότι «μια κατάληψη 

δεν είναι γενικώς και εκ των προτέρων παράνομη πράξη 
ώστε να χρειάζεται άμεση αστυνομική παρέμβαση».
Για το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν συλλαλητήρια εν 
μέσω lockdown και τη στάση της Αστυνομίας, ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη λέει μεταξύ άλλων, ότι «η διατα-
γή παραβιάστηκε από πολλαπλάσιο κόσμο που ήθελε να 
διαδηλώσει. Θα ήταν αδιανόητο η ΕΛΑΣ να συγκρουσθεί 
μαζί τους. Όμως, τα σχετικά στοιχεία μεταβιβάστηκαν στην 
Εισαγγελία, η οποία και θα κρίνει για την περαιτέρω διαδι-
κασία».

ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 7,4% ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΩΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Επαναφορά στην ανάπτυξη από το δεύτερο τρίμηνο 2021  

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΟΠΠΙ)
Τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν κανονικά τα Ιδρύματα





 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 
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Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

3 Θαλάσσιες 
Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας
[Marine Renewable 
Energy (MRE)]

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]

1
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Σε μία δόση, μέχρι το τέλος του 2021, ή σε 24-48 
μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανου-
άριο του 2022, μπορούν να εξοφληθούν οι αρρύθ-
μιστες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, που 
βαραίνουν τους πληγέντες από την πανδημία του 
κορονοϊού και έχουν συσσωρευτεί κατά το πρώτο 
και το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Πρόκειται για 
χρέη που έπρεπε να είχαν καταβληθεί κανονικά σε 
προθεσμίες που έληγαν εντός των περιόδων Μαρτί-
ου-Ιουνίου 2020 και Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020, 
αλλά οι πληρωμές τους είχαν ανασταλεί, καθώς οι 
προθεσμίες καταβολής τους είχαν παραταθεί μέχρι 
και τις 30 Απριλίου 2021. Για τις οφειλές αυτές είχε 
αποφασιστεί αρχικά η εναλλακτική λύση της τμημα-
τικής καταβολής σε 12 άτοκες ή 24 έντοκες μηνιαίες 
δόσεις, με την πρώτη δόση να ξεκινά τον Μάιο του 
τρέχοντος έτους.
Όσον αφορά τις αρρύθμιστες οφειλές προς την Εφο-
ρία, οι οποίες έπρεπε να καταβληθούν κανονικά 
εντός της περιόδου Ιουλίου - Οκτωβρίου 2020, αλλά 
έμειναν απλήρωτες και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, 
η μόνη δυνατότητα ρύθμισης που υπάρχει αυτή τη 
στιγμή είναι η υπαγωγή τους στην ισχύουσα πάγια 
ρύθμιση που προβλέπει αποπληρωμή σε έως 12 
έντοκες μηνιαίες δόσεις ή σε έως 24 έντοκες (με πιο 
υψηλό επιτόκιο) μηνιαίες δόσεις. Για τις ήδη ρυθμι-
σμένες οφειλές, εξάλλου, το υπουργείο Οικονομικών 
αποφάσισε πρόσφατα την αναστολή της είσπραξης 
της μηνιαίας δόσης του Φεβρουαρίου για όλες τις 
ρυθμίσεις οφειλών προς την Εφορία, στις οποίες 
έχουν ενταχθεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις που 
έχουν πληγεί άμεσα από την πανδημία, καθώς επίσης 
και για τους εργαζομένους σ’ αυτές που οι συμβάσεις 
τους έχουν ανασταλεί. 
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα ισχύουν αυτή τη 
στιγμή για τις οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση: 
1. Για οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονο-
μικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που 
δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες 
έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση 
καταβολής έως τις 30/4/2021 , η περίοδος αναστο-
λής είσπραξης παρατείνεται περαιτέρω μέχρι τις 
31/12/2021.

Οι ανωτέρω οφειλές μετά τη λήξη της παράτασης 
(31/12/ 2021) θα μπορούν να ενταχθούν σε πρό-
γραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής, το οποίο 
θα προβλέπει επιλογή μεταξύ 24 άτοκων μηνιαίων 
δόσεων ή 48 μηνιαίων δόσεων με επιτόκιο ύψους 
2,5%. Η πρώτη δόση της ρύθμισης αυτής θα πρέπει 
να καταβληθεί έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και οι 
υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμε-
νων μηνών. Βάσει των όσων προβλέπουν ήδη ψη-
φισθείσες ρυθμίσεις, την παράταση των προθεσμιών 
καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και στα Ελε-
γκτικά Κέντρα οφειλών έως τις 31-1 2-2021 και τη 
νέα ευνοϊκή ρύθμιση τμηματικής καταβολής από το 
2022 και μετά δικαιούνται: 
α) Επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με 
κρατική εντολή την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020. 
β) Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοα-
πασχολούμενοι που επλήγησαν οικονομικά από την 
κρίση του κορονοϊού, λόγω κάθετης πτώσης του 
κύκλου εργασιών τους σε έναν ή περισσότερους από 
τους μήνες της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 και 
υπάγονται στις κατά καιρούς ανακοινωθείσες λίστες 
με τους πληττόμενους ΚΑΔ.
 γ) Εργαζόμενοι που βρέθηκαν σε προσωρινό καθε-
στώς αναστολής σύμβασης εργασίας και έλαβαν την 
αποζημίωση ειδικού σκοπού, για έναν ή περισσότε-
ρους από τους μήνες Μάρτιο-Ιούνιο. 
δ) Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα 
κατά 40% ενοίκια επαγγελματικής στέγης, πρώτης 
κατοικίας ή φοιτητικής στέγης κατά τους μήνες Μάρ-
τιο έως και Ιούνιο 2020. 
ε) Επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν να αναστείλουν 
τη λειτουργία τους από τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο 
του 2020 μέχρι σήμερα. 
στ) Εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις οι οποίες ανέ-
στειλαν τη λειτουργία τους από τον Οκτώβριο ή τον 
Νοέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα ή σε επιχειρήσεις 
που έχουν υποστεί σημαντική μείωση τζίρου και ου-
σιαστικά υπολειτουργούν («πληττόμενες») εξαιτίας 
της πανδημίας του κορονοϊού, εφόσον οι συμβάσεις 
εργασίας τους τελούσαν ή τελούν σε αναστολή. 
Οι οφειλές των παραπάνω φορολογουμένων που 
υπάγονται στη νέα παράταση προθεσμίας καταβολής 
και στη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση των 24 ή 48 δόσε-
ων από τον Ιανουάριο του 2022 και μετά είναι: 
α) Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά 
Κέντρα αρρύθμιστες οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθω-
τών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή 
γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα φο-

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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ρολογικών και τελωνειακών ελέγχων) των οποίων 
οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά από 11 
Μαρτίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 2020, αλλά παρα-
τάθηκαν αρχικά για 4 μήνες και εν συνεχεία όλες μαζί 
έως και την 30ή Απριλίου 2021. β) Όλες οι βεβαιω-
μένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που 
ήταν ληξιπρόθεσμες την 11η-3-2020 και η είσπραξή 
τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και την 31η-8-2020 και 
στη συνέχεια μέχρι και την 30ή Απριλίου 2021. 
γ) Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-4-
2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και 
την 31η-8-2020 και στη συνέχεια μέχρι και την 30ή 
Απριλίου 2021. 
δ) Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-5-
2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και 
την 30ή-9-2020 και στη συνέχεια μέχρι και την 30ή 
Απριλίου 2021. 
ε) Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-6-
2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και 
την 31η-1 31η-10-2020 και στη συνέχεια μέχρι και 
την 30ή Απριλίου 2021. 
στ) Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, 
φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, 
πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα φορολογικών και τε-
λωνειακών ελέγχων) των οποίων οι προθεσμίες κα-
ταβολής έληγαν κανονικά τους μήνες Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο του 2021 και η είσπραξή τους ανεστάλη 
μέχρι και την 30ή Απριλίου 2021. 
2.  Για τις τρέχουσες τακτικές φορολογικές οφειλές 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν 
ισχύει καμία αναστολή πληρωμής έχει τεθεί σε ισχύ 
από την αρχή του 2020 η πάγια ρύθμιση μέσω της 
οποίας παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής είτε 
σε 2 έως 1 2 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 5,32% ετη-
σίως είτε σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 
6,82% ετησίως. Στην πάγια αυτή ρύθμιση μπορούν, 
ενδεικτικά, να υπαχθούν οι οφειλές από τον φόρο 
εισοδήματος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το 
τέλος επιτηδεύματος και τον φόρο πολυτελούς διαβί-
ωσης που έχουν ήδη βεβαιωθεί με τα εκκαθαριστικά 
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Στη θέσπιση κινήτρων για τη δημιουργία εταιρειών 
ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσί-
ας (Family Offices) προχωρεί το υπουργείο Οικονο-
μικών με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή.
Πρόκειται για τη δημιουργία ενός διαφανούς πλαισί-
ου διαχείρισης της περιουσίας φυσικών προσώπων 
που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην 
Ελλάδα, βασισμένου στις βέλτιστες πρακτικές που 
ακολουθούνται διεθνώς.
Στόχος είναι η ενίσχυση των κινήτρων για την προ-
σέλκυση στην Ελλάδα φυσικών προσώπων με φορο-
λογική κατοικία στο εξωτερικό.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οι-
κονομικών: «Η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονο-
μικών, υπό τον συντονισμό της γενικής γραμματέως 
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, 
ολοκληρώνει μέσω διατάξεων που κατατέθηκαν 
σήμερα στη Βουλή, την ενίσχυση του νομοθετικού 
πλαισίου, με στόχο την παροχή φορολογικών κι-
νήτρων για την προσέλκυση στην Ελλάδα φυσικών 
προσώπων με φορολογική κατοικία στο εξωτερικό.
Με διαδοχικά νομοθετήματα, από τον Δεκέμβριο 
του 2019 μέχρι σήμερα, παρέχονται σημαντικά φο-
ρολογικά κίνητρα για τη μεταφορά της φορολογικής 
κατοικίας στην Ελλάδα, φυσικών προσώπων που 
επενδύουν στη χώρα, αλλοδαπών συνταξιούχων και 
εργαζόμενων.
Ειδικότερα:
Η αρχή έγινε με τον νόμο 4646/2019, που εισήγαγε 
στη χώρα μας τον θεσμό του «διαμένοντος μη κατοί-
κου» (Non-Dom), για την προσέλκυση φορολογικών 
κατοίκων εξωτερικού, οι οποίοι πραγματοποιούν 
σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα επωφελούμενοι 
από εναλλακτικό καθεστώς φορολόγησης του παγκό-
σμιου εισοδήματός τους.
Στη συνέχεια, ο νόμος 4714/2020 επέκτεινε την εναλ-
λακτική φορολόγηση εισοδήματος σε συνταξιούχους 
του εξωτερικού, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογι-
κή τους κατοικία στην πατρίδα μας.
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Επιπλέον, με τον νόμο 4758/2020 θεσπίστηκαν φο-
ρολογικά κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών 
εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, αλλά και 
Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα στη διάρκεια της 
οικονομικής κρίσης, ώστε να μεταφέρουν τη φορο-
λογική τους κατοικία και να δραστηριοποιηθούν 
επαγγελματικά στην Ελλάδα.
Τώρα, προχωράμε στη θέσπιση κινήτρων για τη δη-
μιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικο-
γενειακής περιουσίας (Family Offices). Με τα κίνητρα 
αυτά επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα διαφανές και 
οριοθετημένο πλαίσιο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 
φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην 
Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες διεθνείς πρα-
κτικές φορολόγησης, αναφορικά με τη διαχείριση 
των χρηματικών/επενδυτικών ροών και της οικογε-
νειακής περιουσίας τους.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να λειτουρ-
γήσουν συμπληρωματικά στην προσέλκυση πε-
ρισσότερων φυσικών προσώπων με φορολογική 
κατοικία στο εξωτερικό και θα εφαρμόζονται σε όλα 
τα φυσικά πρόσωπα που είναι ήδη, ή καθίστανται, 
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή των 
κείμενων διατάξεων ή των ειδικότερων προβλέψεων 
των προαναφερόμενων ήδη θεσπισμένων φορολογι-
κών κινήτρων με τα άρθρα 5Α, 5Β και 5Γ του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).
Παράλληλα, αναμένονται και έμμεσα πολλαπλασια-
στικά οφέλη για τη χώρα μας, όπως τόνωση της οι-
κονομίας και ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω των 
εργαζόμενων στις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρι-
σης οικογενειακής περιουσίας.
Με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία, η κυβέρνηση 
αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι, παρά τις πρωτό-
γνωρες δυσκολίες που έχει προκαλέσει η υγειονομική 
κρίση, συνεχίζει να υλοποιεί, με διορατικότητα και 
αποφασιστικότητα, διαρθρωτικές αλλαγές που συμ-
βάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων και επενδυ-
τών στη χώρα».

των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων φορολογικού έτους 2019, αλλά δεν έχουν 
πληρωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Επιπλέ-
ον, στην πάγια ρύθμιση μπορούν υπαχθούν οι οφει-
λές από τον φόρο εισοδήματος και το τέλος επιτη-
δεύματος των νομικών προσώπων για τη χρήση του 
2019, καθώς επίσης και οι οφειλές από τον ΕΝΦΙΑ του 
2020 φυσικών και νομικών προσώπων, εφόσον δεν 
έχουν πληρωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.
3. Για τις έκτακτες φορολογικές οφειλές νοικοκυρι-
ών και επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν ισχύει καμία 
αναστολή πληρωμής, υπάρχει επίσης δυνατότητα 
υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση μέσω της οποίας πα-
ρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής είτε σε 2 έως 24 
μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 5,32% ετησίως είτε σε 25 
έως 48 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 6,82% ετησίως. 
Στην πάγια αυτή ρύθμιση μπορούν, ενδεικτικά, να 
υπαχθούν οι ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες 
οφειλές από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής 
παροχής, από φόρους μεταβίβασης ακινήτων, από 
φόρους, πρόστιμα, τόκους και προσαυξήσεις που 
βεβαιώθηκαν κατόπιν φορολογικών ή τελωνειακών 
ελέγχων, καθώς επίσης και οι οφειλές από πάσης φύ-
σεως πρόστιμα (για πολεοδομικές, τροχαίες κ.λπ. πα-
ραβάσεις) εφόσον βεβαιώθηκαν είσπραξη στις ΔΟΥ. 
Ήδη ρυθμισμένες οφειλές 
Για τις οφειλές που έχουν ήδη ενταχθεί σε ρυθμίσεις 
τμηματικής καταβολής προβλέπονται τα εξής: 
1. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, που 
εκδίδεται αυτές τις ημέρες, παρατείνεται η καταβολή 
και αναστέλλεται η είσπραξη της δόσης του μηνός 
Φεβρουαρίου ρυθμισμένων στη φορολογική διοίκη-
ση οφειλών για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους 
άμεσα πληττόμενους κλάδους, καθώς και για τους 
εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών των οποίων 
οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Η πλη-
ρωμή της δόσης αυτής θα προστεθεί στο τέλος της 
αρχικής ρύθμισης. Η λίστα των άμεσα πληττόμενων 
ΚΑΔ είναι η ίδια που ίσχυσε για αναστολή ρυθμισμέ-
νων οφειλών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021. 
2. Για τις δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών προς τη 
φορολογική διοίκηση για τις οποίες έχει χορηγηθεί 
παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης κατά 
τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και Νοέμβριο 
2020 έως Ιανουάριο 2021, έχει προβλεφθεί, με απο-
φάσεις του υπουργού Οικονομικών, ότι θα καταβλη-
θούν στο τέλος των τρεχουσών ρυθμίσεων.


