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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2107 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,14,15 και 16 
«Μήδεια»: Οι εξελίξεις από το μέτωπο της κακοκαιρίας - Ενεργο-
ποίηση Πολιτικής Προστασίας και Στρατού για την αποκατάστα-
ση του μεγάλου προβλήματος της ηλεκτροδότησης. Έπιασαν 
ήδη δουλειά τα συνεργεία
Σελ 3 
ΥΠΕΝ: Δεύτερη ευκαιρία για αυθαίρετα κατηγορίας 5 
Σελ  4 και 5  
Η αγορά ακινήτων αλλάζει με νέα ηλεκτρονικά συστήματα
Σελ 6 
«Ελλάδα-ΕΕ : 40 χρόνια πιο δυνατοί μαζί» Πανηγυρική συνεδρί-
αση στη Βουλή των Ελλήνων
Σελ 7 
Η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο περιβάλ-
λον, προϋπόθεση για τα έργα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας
Σελ 8 
H MYTILINEOS αποκτά χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρ-
κων ισχύος 1,48 GW και μονάδων αποθήκευσης   
Σελ 9 
Έρευνα Cedefop. Οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν ότι οι δεξιότητές 
τους χρειάζονται διαρκή επικαιροποίηση
Σελ 10 
Τριακόσιους είκοσι πέντε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων σχεδιάζει να εγκαταστήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης
Σελ 11 
Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τη χορήγηση προκατα-
βολής σύνταξης 
Σελ 12 
Γερμανία: «Η Ελλάδα ονειρεύεται τουριστικό comeback το κα-
λοκαίρι», γράφει το Δίκτυο RND
Σελ 13 
Την παραπλάνηση καταναλωτών για περιβαλλοντικά θέματα 
εξετάζει μελέτη του MBA International του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου   
Σελ 17 
Συμφωνία-σταθμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο 
Διαδίκτυο
Σελ 18 
Η τεχνολογία πόλος έλξης για επιχειρηματικές συμφωνίες το 
2021
Σελ 19 
Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 κλείνει 30 χρόνια προσφοράς
Σελ 20 
Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2021: παρά τον δύσκολο 
χειμώνα, υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνο-
δικτυακός (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:

Ξεκίνησαν από χθες το βράδυ τα συνεργεία του στρατού, 
καθώς και μονάδες της ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώματος, 
από την Ελευσίνα, την Πάτρα, την Λαμία και τη Λάρισα, το 
έργο της αποκατάστασης του μεγάλου προβλήματος της ηλε-
κτροδότησης στην Αττική, όπου 29 γειτονιές έχουν βυθιστεί 
στο σκοτάδι.
Ο σχεδιασμός των δράσεων του στρατού και της Πυροσβε-
στικής, σε συνεργασία και με άλλες δυνάμεις, προκειμένου να 
δοθεί λύση στο πρόβλημα, έγινε στην σημερινή έκτακτη σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα υπό τον Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη και τον Νίκο Χαρδαλιά, στην Πολιτική Προστασία 
και δόθηκαν επιτόπου οι εντολές και οι κατευθύνσεις για την 
άμεση υλοποίηση του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, του ΑΠΕ-ΜΠΕ  η σύσκεψη πραγ-
ματοποιήθηκε μετά από εντολή της κυβέρνησης προς την 
Πολιτική Προστασία, να αναλάβει την ευθύνη του έργου απο-
κατάστασης των ζημιών.
Ειδικότερα, οι εκτεταμένες βλάβες στην ηλεκτροδότηση που 
έχουν προκληθεί κυρίως από πτώσεις δέντρων εξαιτίας της 
σφοδρής χιονόπτωσης που πλήττει την Αττική και η προ-
φανής αδυναμία του ΔΕΔΔΗΕ να ανταποκριθεί λόγω των 
πρωτόγνωρων ζημιών που έχουν προκληθεί ειδικά στα δί-
κτυα μέσης τάσης, οδήγησαν την Κυβέρνηση να ζητήσει την 
ενεργοποίηση της Πολιτικής Προστασίας και του Στρατού για 
την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στα συνεργεία, ώστε το 
πρόβλημα να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.
Ενδεικτικό της κατάστασης, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρ-
μόδιων αρχών είναι ότι, εξαιτίας της πρωτοφανούς διάρκειας 
και όγκου της χιονόπτωσης, έχουν σημειωθεί μόνο σήμερα 
237 πτώσεις δέντρων και κλαδιών που επηρεάζουν το δί-
κτυο, με 718 βλάβες στη χαμηλή και μέση τάση.
Αυτή τη στιγμή, 58 βλάβες στη μέση τάση έχουν βυθίσει 29 
γειτονιές στο σκοτάδι. Το κυριότερο πρόβλημα αφορά στην 
προσβασιμότητα των συνεργείων, λόγω των δυσπρόσιτου 
των περιοχών εξαιτίας του πυκνού χιονιού.
Επιπλέον, με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προστίθενται στις δυνάμεις του Πυρο-
σβεστικού Σώματος που επιχειρούν ήδη, πέντε συνεργεία της 
1ης ΕΜΑΚ, καθώς και πέντε συνεργεία από την 6η, 7η και 8η 
ΕΜΑΚ.

Ενεργοποιούνται επίσης πέντε συνεργεία του Μηχανοκίνητου 
Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) 
του ΠΣ, ενώ κατόπιν σχετικού αιτήματος από πλευράς Πολι-
τικής Προστασίας, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
και η Περιφέρεια Αττικής διαθέτουν μηχανήματα έργου για 
την υποβοήθηση του έργου αποκατάστασης της ηλεκτροδό-
τησης.
Η αποστολή των δυνάμεων που κινητοποιήθηκαν είναι να 
κόψουν τα δένδρα και να ανοίξουν τους δρόμους ώστε τα 
συνεργεία αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης να φτάσουν 
στον προορισμό τους.
Για το σκοπό αυτό, από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ δόθηκαν ακριβή 
στοιχεία και λίστα με τα σημεία που είναι οι βλάβες και ήδη τα 
συνεργεία έπιασαν δουλειά και θα εργάζονται όλη την νύχτα 
με στόχο να επιδιορθωθούν οι βλάβες το συντομότερο.
Νέα τεχνική σύσκεψη θα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί 
στην Πολιτική Προστασία υπό τον υφυπουργό Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, με συμ-
μετοχή του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασί-
λειου Παπαγεωργίου, του γενικού γραμματέα υποδομών του 
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιου Καρα-
γιάννη, του διευθυντή Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, υποστρά-
τηγου Ιωάννη Παπαναγνώστου, του αρχηγού του Πυροσβε-
στικού Σώματος, αντιστράτηγου  Στέφανου Κολοκούρη, του 
διευθύνοντος συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιου Μάνου 
και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, 
Αναστάσιου Τόσιου. Σκοπός της σύσκεψης είναι η αποτίμηση 
της πορείας αποκατάστασης των προβλημάτων σε ηλεκτρο-
δότηση και υδροδότηση που αντιμετωπίζουν περιοχές στην 
Αττική, σε συνέχεια της ενεργοποίησης Πολιτικής Προστασίας 
και Στρατού για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής, καθώς 
και ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων ως την πλή-
ρη εξομάλυνση της κατάστασης. Θα λάβουν, επίσης, μέρος 
ο γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου, ο διευθυντής της 
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρος Κολυ-
δάς, καθώς και εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αναλυτικά στις σελ 14,15 και 16

«ΜΗΔΕΙΑ»: ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
Ενεργοποίηση Πολιτικής Προστασίας και Στρατού για την αποκατάσταση του 
μεγάλου προβλήματος της ηλεκτροδότησης. Έπιασαν ήδη δουλειά τα συνεργεία
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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 ψηφιακό συνεδρίου με τίτλο: «Καινοτόμοι Έλληνες» 
(«Innovative Greeks») διοργανώνουν -στις 2 και 3 Μαρτίου 
2021- ο ΣΕΒ και η Endeavor Greece, στο πλαίσιο της πρωτο-
βουλίας για τη δημιουργία μιας διεθνούς κοινότητας καινοτόμων 
Ελλήνων με στόχο τη διασύνδεση επιχειρηματιών, επενδυτών και 
στελεχών με τις αναπτυσσόμενες νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις . 
Στο συνέδριο θα συμμετάσχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος και 
κορυφαίοι Έλληνες και Ελληνίδες της διασποράς στον τομέα της 
τεχνολογίας και της καινοτομίας.
Την πρώτη μέρα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός και ο Πρόε-
δρος του ΣΕΒ θα συζητήσουν για τα θέματα της Καινοτομίας και 
Ανάπτυξης στη μετα-Covid εποχή. Τη συζήτηση θα συντονίσει η 
Κωνστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, co-Owner & CEO, 
Phāea Resorts / Senior Architect, TEMES SA και Πρόεδρος 
της Endeavor Greece.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός  BlueGreen 
Development και το  Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονί-
ας-Θράκης) συνδιοργανώνουν το διαδικτυακό συνέδριο 
με τίτλο: Think Green Think Ecology το οποίο θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2021 και θα 
προβληθεί ζωντανά από τα social media του oργανισμού 
BlueGreen Development.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν σημαντικές μελέτες που 
αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα δοθούν κατευθύν-

σεις και πληροφορίες από ερευνητές στο χώρο της γεωρ-
γίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακόμη, θα 
δοθεί βήμα στην παρουσίαση επιτυχημένων πράσινων 
επιχειρηματικών ιδεών και στην προβολή καλών πρακτι-
κών  που εφαρμόζονται σε διάφορους κλάδους οι οποίοι 
δίνουν προτεραιότητα στον άνθρωπο και το περιβάλλον 
και υιοθετούν όλο και περισσότερο πρότυπα πράσινης 
ανάπτυξης .
Πληροφορίες: www.think-green.weebly.com.

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

- Αφαλάτωση, κλιματισμός, παραγωγή Η_2 με χρήση ΑΠΕ.
- Ενεργειακά έξυπνα δίκτυα.
- Γενικότερα θέματα που σχετίζονται με τις ΑΠΕ (Ενέργεια και 
κλιματική αλλαγή, ενεργειακή κλιματολογία, ενεργειακή πολι-
τική, ενεργειακό δυναμικό, ενσωμάτωση ΑΠΕ σε ενεργειακά 
συστήματα, εκπαίδευση).
Η επιστημονική εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., ενώ τελεί υπό την αιγίδα 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
Περιλήψεις, με τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων, έκτασης 
μέχρι μίας σελίδας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
https://easychair.org/conferences/?conf=iht2021(MSWord ή 

Adobe Acrobat).
Οι οδηγίες σύνταξης του τελικού κειμένου θα ανακοινωθούν 
στην ιστοσελίδα του ΙΗΤ (http://solarinstitute.gr/).
Για τη συμμετοχή στο συνέδριο απαιτείται εγγραφή, το κόστος 
της οποίας ορίζεται ως εξής: Σύνεδροι και συγγραφείς εισηγή-
σεων 100 ευρώ, Φοιτητές, σπουδαστές (χωρίς εισήγηση)30 
ευρώ.
Πληροφορίες: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής (Πανεπιστημιούπο-
λη ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), τηλ: 2310-996081, 996084, 
fax: 2310-996087, e-mail: ΙΗΤ@eng.auth.gr, ιστοσελίδα: 
http://solarinstitute.gr/

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ThiNk GreeN ThiNk ecoloGy 

12Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ γΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ 

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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Συνολική και ορθολογική λύση για τα αυθαίρετα της κατηγορί-
ας 5 αναζητά το υπουργείο Περιβάλλοντος, όσον αφορά  τόσο  
στην οριστική τακτοποίηση των ήδη δηλωμένων ακινήτων, 
όσο και τη δυνατότητα  δεύτερης ευκαιρίας να υποβάλλουν 
δηλώσεις χιλιάδες ιδιοκτήτες, που έχασαν τη προθεσμία της 
30ης Σεπτεμβρίου 2020, όταν έκλεισε η πλατφόρμα υπαγωγής, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress.
Η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, από τον 
υπουργό ΠΕΝ Κώστα Σκρέκα και τον αρμόδιο υφυπουργό ΠΕΝ 
Νίκο Ταγαρά, είναι και οι δύο έμπειροι μηχανικοί και γνωρίζουν 
την έκταση του θέματος και τις παρενέργειες που έχουν προκλη-
θεί στην κτηματαγορά και στην πολεοδομική αντιμετώπιση των 
συγκεκριμένων ακινήτων, όπως φαίνεται επανεξετάζουν συνο-
λικά το θέμα και αναζητούν λύσεις.
Άλλωστε για τα προβλήματα που ανακύπτουν είχαν προει-
δοποιήσει το ΤΕΕ και οι εκπρόσωποι του τεχνικού κόσμου, 
όπως επίσης οι φορείς συμβολαιογράφων και ιδιοκτητών. Τα 
αυθαίρετα της κατηγορίας 5 αφορούν σε ακίνητα με μεγάλες 
πολεοδομικές υπερβάσεις σε ποσοστό άνω του 40% της οικο-
δομικής άδειας η και ακίνητα, τα οποία έχουν ανεγερθεί χωρίς 
οικοδομική άδεια.
 -«Η δυνατότητα ρύθμισης των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 
μας απασχολεί ιδιαίτερα», αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ, απα-

ντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του ecopress. Οι εξελίξεις συνδυ-
άζονται με το γεγονός ότι η τελευταία νομοθετική ρύθμιση του 
ΥΠΕΝ  έκλεισε μεν τις υπαγωγές για τα αυθαίρετα της κατηγο-
ρίας 5 τον περασμένο Σεπτέμβριο,  αφήνοντας ωστόσο ανοιχτή 
τη δυνατότητα υπαγωγής μέχρι 31- 12-2025 για συγκεκριμένες 
περιπτώσεις αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, όπως για αυτά που 
ανήκουν σε τράπεζες από αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, 
ιδιοκτησίας  της  Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε κληρονομικές διαδοχές κλπ  Δείτε 
εδώ το ρεπορτάζ του ecopress: οι λύσεις τακτοποίησης που 
έχουν δοθεί και ποιές περιπτώσεις μένουν εκτός
Σχετικά  πηγές του ΥΠΕΝ σημειώνουν ότι «πράγματι υπάρχουν 
κάποιες αποκλίσεις που έχουν ψηφιστεί, πρέπει να βρούμε διέ-
ξοδο και για άλλες περιπτώσεις αυθαιρέτων της κατηγορίας 5», 
οι οποίες γίνεται γνωστό ότι εξετάζονται και όταν είναι έτοιμες θα 
ανακοινωθούν και θα αναληφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Σε επεξεργασία βρίσκονται λύσεις για την τακτοποίηση αυθαι-
ρέτων κατηγορίας 5, τηρώντας πάντα την κόκκινη γραμμή 
της 28ης Ιουλίου του 2011. Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, 
«η οριστική τακτοποίηση αυθαιρέτων κατηγορίας 5 είναι ένα 
θέμα που μάς απασχολεί, διότι δεν είναι δυνατόν ιδιοκτήτες που 
εντάχθηκαν και μπήκαν σε ρύθμιση στον ν.4014/11 – ο οποίος 
κρίθηκε στη συνέχεια αντισυνταγματικός- να μην μπορούν να 
ενταχθούν για παράδειγμα στον ν.4495/17».

Ειδικότερα ο αρμόδιος υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς 
φέρεται να εξετάζει λύσεις όπως  για παράδειγμα οι χιλιάδες 
δηλώσεις, που υποβλήθηκαν για  αυθαίρετα της κατηγορίας 5 
στο νόμο 4014/2011, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός. Οι 
σκέψεις που υπάρχουν στο ΥΠΕΝ είναι να μπορούν  αυτές οι 
δηλώσεις να μεταφερθούν στους επόμενους νόμους των αυ-
θαιρέτων, ιδίως στον νόμο 4495/17. Σχετικά σημειώνουν πηγές 
του ΥΠΕΝ ότι «αυτές οι δηλώσεις, οι οποίες μπορεί και να έχει 
ολοκληρωθεί η υπαγωγή τους, θα πρέπει να μπορούν να μετα-
φερθούν ακόμη και αν αφορούν σε αυθαίρετα της κατηγορίας 
5, ώστε να διασφαλιστεί η συνταγματικότητα των ρυθμίσεων».
Δηλωμένα αυθαίρετα 
Ανοιχτό παραμένει για το ΥΠΕΝ  επίσης το θέμα της οριστικής 
τακτοποίησης των χιλιάδων αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, 
τα οποία εξασφαλίζουν εξαίρεση από την κατεδάφιση για 35 
χρόνια, ωστόσο παραμένει σε εκκρεμότητα η οριστική νομι-
μοποίηση τους και η εν γένει πολεοδομική αντιμετώπιση τους. 
Καθώς είναι σύνθετο θέμα, που συνδυάζεται αφενός μεν με την 
επικείμενη ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελε-
στή Δόμησης και της Τράπεζας Γής, αφετέρου δε η όποια λύση 
θα πρέπει να είναι θωρακισμένη ως προς την συνταγματικότητα 
της, υπό αυτά τα δεδομένα είναι προς εξέταση από το ΥΠΕΝ.

Στο ΥΠΕΝ συστάθηκε νομοπρασκευαστική επιτρο-
πή από νομικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, 
προκειμένου  να εξετάσει συνολικά και σε βάθος τα 
ιδιοκτησιακά και τα άλλα προβλήματα που έρχονται 
στην επιφάνεια από τους  Δασικούς Χάρτες και να 
προτείνει νομοθετικές εισηγήσεις για την επίλυση 
τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αργύρη Δεμερτζή 
στο ecopress.
Από το υπουργείο Περιβάλλοντος  δίνουν το μήνυμα ότι 
απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Κώστα Σκρέκα και του αρ-
μόδιου υφυπουργού Γιώργου Αμυρά είναι «να κοιτάξουν 
τα θέματα κατάματα» και να δώσουν λύσεις συμβατές με 
τη νομιμότητα και τις επιταγές του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας στα δασικά και ιδιοκτησιακά προβλήματα. Προ-
βλήματα  για τα οποία  χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 
«εκκρεμούν τα τελευταία 70-80 και σε πολλές περιπτώσεις 
ακόμη περισσότερα χρόνια, τα οποία μέχρι τώρα κανείς 
δεν κατάφερε να επιλύσει».
Πηγές του ΥΠΕΝ αναφέρουν ότι στη νομοπαρασκευή 
επιτροπή, η οποία με τη θεσμική μορφή ομάδας εργασίας 
τώρα ξεκινά το έργο της, έχουν δοθεί εντολές να εξετά-
σουν τα προβλήματα που ανακύπτουν από τους Δασικούς 
χάρτες τόσο θεματικά, όσο και χωρικά ανά περιοχές της 
Ελλάδας. Στην ατζέντα των θεμάτων που θα εξεταστούν 

νομοθετικές λύσεις είναι τα κτηματολογικά ιδιοκτησιακά, 
οι οικισμοί σε πρώην δασικές εκτάσεις,  οι δασωμένοι και 
εκχερσωμένοι αγροί, οι χορτολιβαδικές εκτάσεις κ.ο.κ.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και ο νέος υφυπουργός Περι-
βάλλοντος Γιώργος Αμυράς φαίνεται να επιδιώκει λύσεις 
των προβλημάτων και στη βάση των ιδιαίτερων τοπικών 
χαρακτηριστικών  ανά περιοχή της χώρας. Πηγές του 
ΥΠΕΝ αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «γνωρίζουμε τα 
προβλήματα της κάθε περιοχής, αυτά που ανακύπτουν 
από τους Δασικούς Χάρτες στη Δωδεκάνησο, στο Ιόνιο, 
γνωρίζουμε τα προβλήματα με τους δασικούς οικισμούς 
στη Μαγνησία, τις αγροτικές εκτάσεις στη Θεσσαλία, τη 
Μάνη, την Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας και θα 
επιδιώξουμε να δοθούν λύσεις».
Οι ίδιες πηγές λένε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν χρονο-
διαγράμματα για την ολοκλήρωση του έργου της νομο-
παρασκευαστικής επιτροπής και των πρωτοβουλιών, που 
θα αναλάβει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, εξηγώντας ότι 
οι θεσμικές  λύσεις θα βασιστούν στις συνταγματικές προ-
βλέψεις και στη νομολογία του ΣτΕ.
Αναθεωρημένοι Δασικοί Χάρτες
Από το ΥΠΕΝ επαναλαμβάνουν το μήνυμα ότι στόχος 
τους είναι «να μην αδικηθεί κανένας πολίτης στου δασι-
κούς χάρτες». Παράλληλα γίνεται γνωστό ότι προχωρά 

κανονικά και εντός χρονοδιαγραμμάτων η διαδικασία 
ανάρτησης των αναθεωρημένων δασικών χαρτών από 
τις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσε-
ων σε όλη τη χώρα.
«Θέλουμε να φτιάξουμε αξιόπιστους Δασικούς Χάρτες 
για όλη τη χώρα» τονίζουν πηγές του ΥΠΕΝ. Παράλληλα 
σημειώνουν ότι οι Δασικοί Χάρτες, οι οποίοι δεν καταγρά-
φουν ιδιοκτησίες αλλά τη χρήση των εκτάσεων είναι ένα 
πολύ σημαντικό εργαλείο για την προστασία του φυσικού 
πλούτου και του περιβάλλοντος και ταυτοχρόνως είναι 
μια σημαντική άμυνα για τον πολίτη και την  προστασία 
της περιουσία του. Για την κύρωση των αναθεωρημένων 
δασικών χαρτών το ΥΠΕΝ προχωρά σε άμεση πρόσληψη 
700 υπαλλήλων στις Δασικές Υπηρεσίες
Στο μεταξύ συνεχίζεται κανονικά το πρόγραμμα αναρτή-
σεων των δασικών χαρτών. «Βρισκόμαστε στην Πέμπτη 
εβδομάδα  του προγράμματος και γίνονται αναρτήσεις 
σε  Ηλεία, Μεσσηνία, Έβρο, Χανιά,  Ανατολική ή Δυτική 
Αττική,  Πειραιά, Κοζάνη, Ρέθυμνο. Τηρείται το χρονοδι-
άγραμμα ώστε να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των αναρ-
τήσεων για όλη τη χώρα έως στις 26 Φεβρουαρίου 2021» 
λένε από το ΥΠΕΝ.

ΥΠΕΝ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ γΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΤΗγΟΡΙΑΣ 5 

ΥΠΕΝ: ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ γΙΑ ΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ 
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Τί αλλάζει στη ζωή μας και τις συναλλαγές ακινήτων, τί 
έχει ήδη αλλάξει ψηφιακά. Πως η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ 
συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κατασκευ-
ών και της οικοδομής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Θοδώ-
ρή Καραουλάνη στο economix.gr και την euractiv.gr.
Έχετε προσέξει στις ξένες τηλεοπτικές σειρές, κυρίως τις 
αστυνομικές ή δράσης, πόσο «εύκολα» βρίσκουν οι αρ-
χές, όταν υπάρχει ανάγκη, τα σχέδια των κτιρίων; Αυτά 
που ονομάζουν, από την εποχή που τα σχέδια γίνονταν 
στο χέρι, blueprints; Για παράδειγμα σε φωτιές ή σει-
σμούς, ή όταν θέλουν να εντοπίσουν πως θα μπουν και θα 
κινηθούν σε ένα κτίριο με ομήρους; Όταν ψάχνουν πώς 
έγινε ένα έγκλημα;
Αυτό με το οποίο έχουμε εξοικειωθεί στην μικρή και με-
γάλη οθόνη ότι συμβαίνει στο εξωτερικό, γνωρίζουμε 
καλά ότι αποτελούσε επιστημονική φαντασία στη χώρα 
μας, όπου τα αρχεία των πολεοδομιών και τα σχέδια των 
κτιρίων είναι έντυπα, οι φάκελοι κατακερματισμένοι σε 
δεκάδες υπηρεσίες.
Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι το δημόσιο διατηρεί 
δεκάδες βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά αρχεία με 
στοιχεία ακινήτων (Κτηματολόγιο, Ε9, e-poleodomia, 
δημοτικά τέλη, μελέτες πυρασφάλειας, άδειες λειτουργίας 
επιχειρήσεων κλπ).
Πως θα σας φαινόταν να γίνονται όλες οι αδειοδοτήσεις 
για την κατασκευή ενός κτιρίου ή για την άδεια λειτουργί-
ας ενός μαγαζιού ή επιχείρησης μέσα από τον υπολογιστή;
Θα θέλατε να μαθαίνετε εκ των προτέρων αν, πώς και τί 
επιτρέπεται να γίνει σε κάθε οικόπεδο της χώρας;
Μπορούμε να έχουμε άμεσα διαθέσιμα όλα τα στοιχεία, 
δικαιολογητικά και τα σχέδια ενός κτιρίου σε περίπτωση 
φυσικής καταστροφής;
Όλα αυτά, που κάποτε ίσως φαίνονταν σενάρια επιστη-
μονικής φαντασίας, έχουν αρχίσει να γίνονται πραγματι-
κότητα στη χώρα μας, με πόρους κυρίως της Πολιτικής 
Συνοχής της ΕΕ.

Και αλλάζουν ήδη τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά ακι-
νήτων και κατασκευών.

Το Κτηματολόγιο είναι η υποδομή
Η βάση πίσω από όλα αυτά είναι το Κτηματολόγιο της 
χώρας, που τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ στηρίζουν συ-
νεχώς από το 1995, το λεγόμενο μεγαλύτερο μεγάλο έργο 
της χώρας.
Μπορεί η κτηματογράφηση ακόμη να βρίσκεται σε εξέλι-
ξη και το Κτηματολόγιο να καταστεί πλήρως λειτουργικό 
σε όλη τη χώρα στην μορφή που αφορά τους πολίτες τα 
επόμενα 3-5 χρόνια, αλλά ήδη είναι λειτουργική η βασική 
υποδομή πάνω στην οποία αναπτύσσονται αλλεπάλληλες 
υπηρεσίες.
Και μία από αυτές, που δεν γνωρίζουν πολλοί, είναι η 
παροχή του ψηφιακού του – χαρτογραφικού και γεωχω-
ρικού – υποβάθρου (του αναλυτικού και ακριβούς χάρτη 
όλης της χώρας) σε άλλες υπηρεσίες.
Αυτή η λειτουργία του Κτηματολογίου ως πληροφορια-
κής υποδομής για το δημόσιο είναι που βάρυνε και στην 
απόφαση για τη μεταφορά της αρμοδιότητας του από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στις αρχές Ιανουαρίου, στον 
τελευταίο ανασχηματισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ηλεκτρονικά οι οικοδομικές άδειες
Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελεί 
μία από τις πιο μεγάλες μεταρρυθμίσεις στις διαδικασίες 
αδειοδότησης της χώρας, καθώς όλη η διακίνηση εγγρά-
φων και οι διαδικασίες γίνονται και παρακολουθούνται 
ψηφιακά, από τον Νοέμβριο του 2018 που ξεκίνησε η 
παραγωγική λειτουργία τους συστήματος.
Η έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας έχει 
τεκμηριώσει ήδη και επίσημα τη συμβολή του συστήμα-
τος e-adeies στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στη 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Όπως εξηγεί στην euractiv.gr ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
γιώργος Στασινός, «οι μηχανικοί υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά τους φακέλους των αδειών δόμησης και οι 
υπηρεσίες ελέγχουν και διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τα 
αιτήματα, με τις άδειες να εκδίδονται ηλεκτρονικά και με 
πλήρη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Όλοι οι 
εμπλεκόμενοι πλέον γνωρίζουν σε ποιο σημείο βρίσκεται 
η κάθε υπόθεση και κάθε βήμα για την έκδοση μιας άδειας 
έχει χαρτογραφηθεί και παρακολουθείται».
Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το ΤΕΕ δείχνουν 
ότι εκδόθηκαν ή διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά πάνω 

από 100.000 χιλιάδες οικοδομικές άδειες, με πάνω από 
5 εκατομμύρια συνημμένα αρχεία, σε ενάμιση χρόνο λει-
τουργίας.
 Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ προσθέτει πως «τώρα που απέκτησε 
και η κοινωνία και η δημόσια διοίκηση ακόμη μεγαλύτε-
ρη εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, λόγω των 
lockdown, νομίζω ότι είναι η ώρα να τρέξουν και όλα τα 
υπόλοιπα, οι διαδικασίες που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη 
στο σύστημα e-adeies.
Για παράδειγμα, να γίνονται όλες οι διαδικασίες και εγκρί-
σεις που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας 
μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα, όπως οι βεβαιώσεις 
του δασαρχείου, της αρχαιολογίας, του κτηματολογίου. 
Ακόμη και οι ασφαλιστικές εισφορές των οικοδομικών 
έργων θα μπορούσαν να ενταχθούν, όπως και η ενημέ-
ρωση της Αστυνομίας ή τα γραφεία Πυρασφάλειας της 
Πυροσβεστικής. Μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη πιο 
δυναμικά, ακόμη περισσότερο: να εντάξουμε με τον ίδιο 
τρόπο τις διαδικασίες για τη σύνδεση των οικοδομών με 
το φυσικό αέριο ή την ηλεκτροδότηση. Με ξεκάθαρους 
κανόνες, κοινό πλαίσιο και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμ-
ματα.
Έτσι θα ξέρουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ότι θα μπο-
ρούν να παρακολουθούν το σύνολο της υπόθεσής τους 
ηλεκτρονικά και οι μηχανικοί ότι μπορούν να ολοκληρώ-
σουν το σύνολο μιας αδειοδότησης οικοδομικού έργου 
ηλεκτρονικά. Και οι συναρμόδιες υπηρεσίες να γνωρίζουν 
και να παρακολουθούν τις υποθέσεις ηλεκτρονικά, χωρίς 
χαμένες ώρες και κόστος που δεν χρειάζεται πλέον να 
επωμίζεται ούτε το δημόσιο ούτε οι πολίτες.»
Σημειώνεται ότι η «καρδιά» της ηλεκτρονικής έκδοσης οι-
κοδομικών αδειών, η βάση δεδομένων που την υποστη-
ρίζει, αναπτύχθηκε από το ΤΕΕ με πόρους από την Πολιτι-
κή Συνοχής της ΕΕ, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τα τελευταία 10 χρόνια.
Έρχεται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Ένα ακόμη νέο πληροφοριακό σύστημα που μπαίνει στη 
ζωή μας σε λίγες ημέρες είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα 
Κτιρίων, που έχει ετοιμάσει και λειτουργεί το ΤΕΕ, θα εν-
σωματώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοι-
χεία και σχέδια για κάθε ακίνητο, στην πραγματική του 
κατάσταση(και όχι στην θεωρητική, με βάση την άδεια 
οικοδομής που κάποτε κατασκευάστηκε), όπως ακριβώς 
είναι σήμερα . 

Συνέχεια στη σελ. 5 

Η ΑγΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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Συνέχεια από τη σελ. 4 

Ταυτόχρονα, δύο νέα έγγραφα, ηλεκτρονικά και έντυ-
πα, καθιερώνονται στο πεδίο των ακινήτων και των 
συναλλαγών, τα οποία ενσωματώνουν και αντικαθι-
στούν δεκάδες έγγραφα και διαδικασίες που χρησιμο-
ποιούν μηχανικοί και συμβολαιογράφοι στις μεταβι-
βάσεις ακινήτων, όπως η βεβαίωση μηχανικού για την 
ύπαρξη ή μη αυθαιρεσιών, το ενεργειακό πιστοποιητι-
κό, το ΚΑΕΚ του Κτηματολογίου κλπ. Πρόκειται για το 
Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτη-
σίας και για το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας 
Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας. 
Ήδη το νέο πληροφοριακό σύστημα της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας Κτιρίου τρέχει πιλοτικά και δοκιμαστικά 
από την 1η Γενάρη 2021, καθώς αργά το απόγευμα 
της 31ης Δεκέμβρη 2020 το ΤΕΕ «ανέβασε» την πλατ-
φόρμα σε λειτουργία.
Το ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ έχουν ενημερώσει ότι το νέο σύ-
στημα θα τρέχει υποχρεωτικά από 1η Φλεβάρη 2021 
και οι τελικές σχετικές υπουργικές αποφάσεις προχω-
ρούν άμεσα από τον υφυπουργό ΠΕΝ Νίκο Ταγαρά, ο 
οποίος – κατά σύμπτωση – είναι ο ίδιος που το προ-
ετοίμασε θεσμικά την περίοδο 2014-2015 που ήταν, 
τότε, αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ. Χρειάστηκαν 
όμως ακόμη 5 χρόνια για να φτάσουμε ως εδώ…
Το ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ, που «τρέχει» το σύστημα μέσα από 
το gov.gr, σημειώνουν ότι προοδευτικά θα διασυνδε-
θεί με όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα για τα ακίνητα: 
τις οικοδομικές άδειες, το Κτηματολόγιο, τα αυθαίρετα, 
και εν τέλει και με την ΓΓΠΣ. Πιθανότατα και με τους 
φορείς των δικτύων κοινής ωφέλειας.
Σημειώνεται ότι η βάση δεδομένων και αυτού του 

συστήματος έχει χρηματοδοτηθεί από πόρους της 
Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ από το προηγούμενο ΕΣΠΑ 
2009-2013, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των 
πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι 
μηχανικοί, καθώς το ΤΕΕ τη δημιούργησε και είναι λει-
τουργική ήδη από το 2014-2015 αλλά δεν είχε ακόμη 
ενεργοποιηθεί.
Τον τελευταίο ένα χρόνο το ΤΕΕ προσάρμοσε το σύ-
στημα στις νομοθετικές αλλαγές και σε συνεργασία με 
το ΥΠΕΝ έβαλαν τις τελευταίες πινελιές σε ένα σύστημα 
που αλλάζει τον τρόπο – και την ασφάλεια δικαίου 
– με τον οποίο γίνονται οι συναλλαγές ακινήτων στη 
χώρα.

Τα επόμενα βήματα ψηφιακού μετασχηματι-
σμού
Δύο είναι τα βασικά επόμενα βήματα για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του χώρου των κατασκευών και της 
αδειοδότησης.
Το πρώτο είναι το ολοκληρωμένο, ενιαίο, κεντρικό, 
ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης όλων των οικο-
νομικών δραστηριοτήτων, που θα αποτελεί one-stop 
shop για την έκδοση αδειών κάθε είδους που προ-
βλέπει η ελληνική νομοθεσία για τις επιχειρήσεις τις 
επενδύσεις.
Παρότι προβλέπεται από τη νομοθεσία από το 2017, 
δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με κυβερνη-
τικές πηγές που μίλησαν στην euractiv.gr, είναι θέμα 
εβδομάδων ή μηνών, να ξεκινήσει και αυτό το έργο, 
που θα κληθεί να φέρει εις πέρας και πάλι πιθανότατα 
το ΤΕΕ, καθώς είναι το μόνο που έχει αντίστοιχη πα-
νελλαδική τεχνογνωσία με το σύστημα e-adeies για τις 
οικοδομές.
Ακολουθεί ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης και μαζί το 
Εθνικό Μητρώο Υποδομών, για τη δημιουργία των 
οποίων ήδη αυτές τις ημέρες το ΤΕΕ τρέχει διαγωνισμό 
για την υλοποίησή τους.
Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, τον οποίο η νυν κυβέρνη-
ση θεσμοθέτησε με νόμο, μετά από 5 χρόνια προτάσε-
ων και προσπαθειών του ΤΕΕ, είναι μία ολοκληρωμέ-
νη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση για τη 
δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για 
όλη την δημόσια διοίκηση αλλά και τους πολίτες, με 

όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απα-
ραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση 
κάθε είδους επένδυσης.
Στόχος είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, μη-
χανικός ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο 
του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή 
του,  να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά 
ασφαλή πληροφορία, με ισχύ διοικητικής πράξης, για 
το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και 
προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει.
Ένας χάρτης με βάση το υπόβαθρο του Κτηματολογί-
ου, που θα περιλαμβάνει: την οικοδομική και ρυμοτο-
μική γραμμή, τα όρια των δασικών εκτάσεων, τα όρια 
των προστατευόμενων περιοχών, τα όρια των αρχαι-
ολογικών χώρων, τις γραμμές των αιγιαλών και της 
παραλίας και όλες τις απαραίτητες θεσμικές γραμμές 
και επιπλέον τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης.
Όταν τελειώσει η κτηματογράφηση της χώρας, θα 
προστεθούν και τα όρια όλων των οικοπέδων.
Σημείο – κλειδί στην πρόταση είναι η προοπτική να 
αποτελεί το εξαγόμενο αρχείο από το πληροφοριακό 
σύστημα του ψηφιακού χάρτη διοικητική πράξη.
«Ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης είναι μεταρρύθμιση που 
πρότεινα και πιέσαμε πολλοί και πολλαπλά για να έρ-
θει. Και για την οποία όλοι συμβάλλαμε με συζητήσεις 
και ζυμώσεις σε κάθε επίπεδο της διοίκησης και της 
Πολιτείας» αναφέρει ο Γιώργος Στασινός.
Σύμφωνα με πληροφορίες της euractiv.gr και του 
economix.gr, τόσο το Ενιαίο Κεντρικό Σύστημα Αδειο-
δότησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων όσο και ο 
Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης και το Εθνικό Μητρώο Υπο-
δομών, έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και η κυβέρνηση εξετάζει αν η υλοποίησή 
τους θα ενταχθεί εντέλει στο Ταμείο Ανάκαμψης ή στο 
ΕΣΠΑ 2021-2027, σε κάθε περίπτωση όμως η χώρα θα 
αξιοποιήσει και για αυτά τα συστήματα τους πόρους 
της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. 

[Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στην ελληνική 
EurActiv στο πλαίσιο της δράσης «Η Πολιτική Συνοχής 
δίπλα μας» και αναδημοσιεύεται στο economix.gr στο 
πλαίσιο της συνεργασίας περιεχομένου των δύο ΜΜΕ]

Η ΑγΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Έρχεται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

https://www.euractiv.gr/section/periferiaki-politiki/news/i-agora-akiniton-allazei-me-nea-ilektronika-systimata/


ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

H Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τα Ευρωπαϊκά Θέ-
ματα, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Ελλάδα θα υλοποιήσουν σειρά κοινών πρωτοβουλιών με σημείο 
εκκίνησης την ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, την Πέμπτη 18 Φεβρουα-
ρίου και ώρα 17:00, όπου θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 
κοινό λογότυπο της επετείου. 
Στη συνεδρίαση που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Τηλεοπτικό 
Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων θα προεδρεύσει ο Α’ Αντιπρό-
εδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, Νικήτας Κακλαμάνης. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο 
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας. Θα 
τοποθετηθούν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος 
για τα Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Αντιπρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς (με ζωντα-
νή διαδικτυακή παρέμβαση) και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης.  
Θα ακολουθήσει φωταγώγηση της πρόσοψης του κτιρίου της 
Βουλής με το λογότυπο της επετείου των 40 χρόνων. 

Στόχος των κοινών δράσεων είναι
•        να τροφοδοτήσουν τη δημόσια συζήτηση για τον απολογισμό 
τεσσάρων δεκαετιών της Ελλάδας ως κράτος μέλος της Ένωσης, 
πώς αυτό άλλαξε τη χώρα και πόσο αυτό καθορίζει πλέον τη ζωή 
και τις προοπτικές μας
•        να αναδείξουν την ιστορική σημασία της ένταξης της Ελλάδας 
στην ευρωπαϊκή οικογένεια, και σε σχέση με τη συνολική εθνική 
πορεία των 200 ετών από το1821
•        να ενθαρρύνουν τους πολίτες να εκφράσουν τις προσδοκίες 
τους στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, που 
θα αρχίσει σύντομα και αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι 
του 2022. 
Περισσότερες πληροφορίες | #40ΕλλάδαΕΕ 
Ενδεικτικά, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 2021 περιλαμβάνουν: 
•        Κοινή κεντρική εκδήλωση για την 9η Μαΐου (Ημέρα της Ευ-
ρώπης) με επίκεντρο τη συμβολή της ΕΕ στην σύγχρονη Ελλάδα
•        Περιφερειακή διάσταση με εκδηλώσεις σε όλες τις περιφέρειες 
προκειμένου να αναδειχθεί η συμβολή της Ένωσης στις τοπικές 
κοινωνίες με απτό τρόπο (σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, τα Κέ-
ντρα Πληροφόρησης Europe Direct, εθελοντές του δικτύου μαζί.

eu, και τα τοπικά ΜΜΕ)
•        Δημόσια συζήτηση στα Μέσα Ενημέρωσης και στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
συμμετοχής μας
•        Μαρτυρίες-συνεντεύξεις πρωταγωνιστών της συμμετοχής 
της χώρας μας στην ΕΕ σε τηλεοπτικούς σταθμούς και κοινωνικά 
δίκτυα 
•        Συλλογή και προβολή μαρτυριών πολιτών της χώρας για το 
αποτύπωμα της ΕΕ στον τόπο διαμονής τους, σε συνεργασία με τα 
Κέντρα Ευρωπαϊκής Ενημέρωσης, το δίκτυο των Σχολείων-Πρέ-
σβεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το δίκτυο εθελοντών 
του μαζί.eu (δημιουργία οπτικοακουστικής βιβλιοθήκης ανά πε-
ριοχή/περιφέρεια & αξιοποίηση σε κατά τόπους εκδηλώσεις)
•        Έκδοση επετειακού γραμματοσήμου 1981-2021 - 40 χρόνια 
από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Θα ακολουθήσουν αναλυτικές ενημερώσεις αναλόγως του 
προγραμματισμού κατά τη διάρκεια του έτους. Μπορείτε να πα-
ρακολουθείτε τιs εξελίξεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των 
τεσσάρων θεσμών με το hashtag #40ΕλλάδαΕΕ, ενώ μπορείτε 
να συμμετέχετε με δικές σας μαρτυρίες στα προσωπικά σας social 
media, χρησιμοποιώντας το ίδιο hashtag.

Χρηματοδοτικά προγράμματα και θεσμικά εργαλεία για την 
υποστήριξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων ετοιμάζει το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κορυφαίοι παράγοντες του 
οποίου ξεκαθαρίζουν ωστόσο ότι η στήριξη θα απευθύνεται 
στις πραγματικές κοινότητες και όχι στα σχήματα που διαμορ-
φώθηκαν προκειμένου να εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματα 
της νομοθεσίας χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα 
με ρεπορτάζ του Κώστα Βουτσαδάκη στο ecopress
 «Στηρίζουμε τις ενεργειακές κοινότητες αλλά δεν δεχόμαστε την 
καταδολίευση του πλαισίου για ίδιο όφελος από εκείνες που δεν 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για τις οποίες θεσπίστηκε. Αυτό το 
φαινόμενο πρέπει να το σταματήσουμε», ανέφεραν συγκεκριμέ-
να οι παράγοντες του ΥΠΕΝ.
Στο ίδιο πλαίσιο η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στη διαδικτυα-
κή εκδήλωση του ΚΑΠΕ με θέμα «Ο θεσμός των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων στην πορεία για την Ενεργειακή Μετάβαση στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» διαβεβαίωσε ότι «όλα τα 

μέτρα έχουν ως στόχο την ενίσχυση του ρόλου των πραγμα-
τικών Ενεργειακών Κοινοτήτων. Των Ενεργειακών Κοινοτήτων 
των πολλών και όχι των λίγων και των συγγενών, εκείνων στις 
οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ, που προάγουν την κοινωνική και αλ-
ληλέγγυα οικονομία. Των Ενεργειακών Κοινοτήτων στις οποίες 
συμπολίτες μας ενώνουν τις δυνάμεις τους και φτιάχνουν έναν 
τοπικό ζωντανό οργανισμό, που συμμετέχει ενεργά στα ενεργει-
ακά δρώμενα αυτής της χώρας, και ο οποίος έχει συσταθεί και 
λειτουργεί με διαφανείς όρους και κανόνες».
Η κα Σδούκου υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του Υπουρ-
γείου να προστατεύσει τις Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες 
συμμετέχουν ΟΤΑ, καθώς και όσες έχουν άνω των 60 μελών 
(με τα 50 φυσικά πρόσωπα). Ειδικότερα δε για τη Δυτική Μακε-
δονία, το ΥΠΕΝ αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που δι-
αμορφώνει ο σχεδιασμός για την απολιγνιτοποίηση, έχει δώσει 
παράταση ενός χρόνου στην εφαρμογή των μέτρων σχετικά με 
την υποχρέωση συμμετοχής ή μη σε διαγωνισμό για τις ΕΚΟΙΝ 
που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Μέσα στο 2021 θα ενεργοποιηθεί πρόγραμμα ύψους 2,5 εκατ. 
ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τις Ενεργειακές Κοινότητες στη 
Δυτική Μακεδονία. Το πρόγραμμα θα αφορά στη χρηματο-
δότηση δράσεων υποστήριξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων 
και πιλοτικών έργων». Το ΚΑΠΕ έχει αναλάβει τη σύνταξη του 
τεχνικού οδηγού και η πρόσκληση από το Πράσινο Ταμείο ανα-
μένεται εντός του 2021.
Πέρα από το πρόγραμμα που αφορά τη Δυτική Μακεδονία, το 
ΥΠΕΝ προχωρά στην εναρμόνιση με το ενωσιακό δίκαιο και 
τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων προκειμένου να ανοίξει 
ο δρόμος για τη δημιουργία χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
για ΕΚΟΙΝ. Παράλληλα, εξετάζονται κι άλλες βελτιώσεις, όπως η 
επέκταση της εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες και 
μετά την 1.1.2022 για τις ΕΚΟΙΝ στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ ή 
μεγάλος αριθμός μελών και η υιοθέτηση του σχεδίου που εκ-
πονεί το ΚΑΠΕ για την ανάπτυξη ΕΚΟΙΝ με τη συμμετοχή των 
Δήμων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας 
στις τοπικές κοινωνίες.

Κατόπιν πρότασης, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή τον Δε-
κέμβριο του 2020, το Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση του 
κανονισμού για τον χρόνο χρήσης (slots), βάσει της οποίας οι 
αεροπορικές εταιρείες απαλλάσσονται από απαιτήσεις που συν-
δέονται με τον χρόνο χρήσης κατά τη θερινή περίοδο προγραμ-
ματισμού του 2021. Η τροποποίηση επιτρέπει στις αεροπορικές 
εταιρείες να επιστρέψουν έως και τον μισό χρόνο χρήσης που 

τους έχει χορηγηθεί πριν από την έναρξη της περιόδου. 
Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: 
«Χαιρετίζουμε το τελικό κείμενο της τροποποίησης που επιτρέ-
πει την καλύτερη προσαρμογή των κανόνων για τον χρόνο 
χρήσης στη ζήτηση των καταναλωτών για αεροπορικά ταξίδια, 
προάγει τον ανταγωνισμό και ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή 
επιστροφή στους συνήθεις κανόνες. Πιστεύω ότι η πρωτοβου-

λία αυτή θα δώσει κίνητρο στις αεροπορικές εταιρείες να κάνουν 
αποτελεσματική χρήση της χωρητικότητας των αερολιμένων 
και ότι τελικά θα ωφελήσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές». 

«ΕΛΛΑΔΑ-ΕΕ : 40 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΜΑΖΙ» - ΠΑΝΗγΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Στις  18 Φεβρουαρίου, 17:00
Τo 2021 συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΝΕΡγΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΠΟΙΕΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ «ΚΟΒΟΝΤΑΙ» 

ΑΠΑΛΛΑγΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
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Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι παρουσίασε την καθοδή-
γησή της σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας, το βασικό εργαλείο του μέσου NextGenerationEU, θα κα-
ταστήσει διαθέσιμα 672,5 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις 
για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στα κράτη μέλη. 
Σκοπός της καθοδήγησης είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι καμία από τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις 
που προτείνουν για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό δεν βλά-
πτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, κατά την 
έννοια που ορίζεται στον κανονισμό για την ταξινόμηση. 
Η καθοδήγηση περιγράφει βασικές αρχές και μια μεθοδολογία 
δύο σταδίων για την αξιολόγηση της «μη πρόκλησης σημαντικής 
βλάβης» στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας, προκειμένου να διευκολύνει τα κράτη μέλη στην εκπόνηση 
των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η τήρηση της αρχής 
της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» αποτελεί προϋπόθεση 
για την έγκριση των σχεδίων από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, 

όπως προβλέπεται στον κανονισμό για τη θέσπιση του Μηχανι-
σμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
συνεργάζονται στενά με τις αρχές των κρατών μελών για να εξα-
σφαλίσουν μια ομαλή και ταχεία διαδικασία στο διάστημα μέχρι 
την παρουσίαση των σχεδίων. 
Η διευκόλυνση της πράσινης μετάβασης αποτελεί βασικό στόχο 
του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι διατάξεις 
περί «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» αποτελούν σημαντικό 
εργαλείο για τον σκοπό αυτό, παράλληλα με την απαίτηση τουλά-
χιστον το 37 % των δαπανών για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις 
που περιλαμβάνονται σε κάθε εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθε-
κτικότητας να στηρίζει κλιματικούς στόχους. 
Πριν από την παρουσίαση της καθοδήγησης αυτής, είχε προηγη-
θεί, στα μέσα της εβδομάδας η έγκριση του Μηχανισμού Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα 
το πρωί, η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμμετείχε σε 
τελετή υπογραφής και σε συνέντευξη Τύπου  μαζί με τον Πρόε-
δρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ντάβιντ Σασόλι και τον 
Πορτογάλο Πρωθυπουργό κ. Αντόνιο Κόστα, του οποίου η χώρα 

ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η τε-
λετή σηματοδότησε την έγκριση του κανονισμού για τη θέσπιση 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 
Η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Θα 
ήθελα να συγχαρώ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την τελι-
κή έγκριση του κανονισμού. Πρόκειται πράγματι για μια ιστορική 
στιγμή. Καταπολεμούμε την πανδημία και τη τρομερή υγειονομι-
κή κρίση με τα εμβόλια. Τα εμβόλια είναι ο σύμμαχος και η ελπίδα 
μας. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη δεύτερη τεράστια κρίση 
που βιώνουμε, την οικονομική κρίση. Και εκεί, σύμμαχος και 
ελπίδα μας είναι το μέσο NextGenerationEU. 750 δισ. ευρώ θα 
στηρίξουν τους πολίτες μας για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασί-
ας τους, τις επιχειρήσεις για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους 
και τις κοινότητες ώστε να διατηρήσουν τον κοινωνικό τους ιστό. 
Κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την 
οικονομική κρίση από μόνο του».

Ο διαγωνισμός έθεσε σε εγρήγορση τους επαγγελματίες και ειδικό-
τερα τις Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσία (ΑΕΕΑΠ).
Περισσότεροι από 30 φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατέ-
θηκαν την περασμένη Πέμπτη για τα 15 ακίνητα που βγήκαν σε 
πλειστηριασμό από την «Ektasis Development» η οποία βρίσκεται 
σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης καθώς η εταιρεία βρέθηκε σε οι-
κονομικό αδιέξοδο και τα περιουσιακά της στοιχεία πέρασαν στις 
τράπεζες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νίκου Θεοδωρόπουλου στο 
economix.gr
Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές το ενδιαφέρον ήταν αυτή τη φορά 
έντονο (μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις του πλειστηριασμού), 
ειδικά για τα ακίνητα που τα χαρακτηριστικά τους τα κάνουν κα-
τάλληλα για επαγγελματική χρήση.
Ο διαγωνισμός έθεσε σε εγρήγορση τους επαγγελματίες και ειδι-
κότερα τις Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) 
καθώς διαπίστωσαν ότι υπάρχουν ευκαιρίες.
Η ουσία του διαγωνισμού κρύβεται στα ήδη ενοικιαζόμενα ακί-
νητα από σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεων ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών ειδών αφού ο νέος αγοραστής των ακινήτων θα έχει 
άμεσα έσοδα.
Ωστόσο το «πετράδι» της διαγωνισμού είναι το ερειπωμένο κτίριο 
του εργοστασίου της KODAK.
Σύμφωνα με τους ειδικούς πρόκειται για το καλύτερο κτίριο από 
πλευράς θέσης και μπορεί να εξελιχθεί σε συγκρότημα γραφείων 
με όλες τις σύγχρονες υποδομές και κυρίως να λάβει τα χαρακτη-

ριστικά ενός πράσινου κτιρίου μέσα στην Αθήνα.
Πιο αναλυτικά το κτίριο της KODAK προσδιορίζεται ως «φιλέτο» 
καθώς η συνολική του επιφάνεια ανέρχεται σε 16.907,22τ.μ. εκ 
των οποίων ρυμοτομούνται τα 797,45 τ.μ.
Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, με συντελεστή δόμησης 
1 και η κάλυψη φτάνει στο 40%. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν-
δεικτικά για κατοικίες, Ξενοδοχεία 4* και άνω, γραφεία, τράπεζες, 
ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί, Διοίκηση (πλην Υπουργεί-
ων), εστιατόρια, πολιτιστικά Κτίρια, διαγνωστικά κέντρα κ.α.).
Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου έχει προσελκύσει 
την ανέγερση γραφείων υψηλής κλάσης όπως αυτά της Google 
Hellas, Trastor, E&Y, Deloitte, Viohalco κ.α.
Σε κοντινή απόσταση 200μ. βρίσκεται η Λεωφόρο Κηφισίας επί-
σης σε μικρή απόσταση 400μ. περίπου βρίσκεται ο σύγχρονος 
αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού.
Το ακίνητο εξυπηρετείται άρτια και από την αστική συγκοινωνία, 
καθώς κατά μήκος της Λ. Κηφισίας υπάρχει πυκνό δίκτυο λεω-
φορείων ενώ σε απόσταση περίπου 1200μ. βρίσκεται ο σταθμός 
«Νερατζιώτισσα» της γραμμής 1 του ΗΣΑΠ και του προαστιακού. 
Επιπλέον ο σταθμός του προαστιακού σιδηρόδρομου «Λεωφό-
ρος Κηφισίας» στο δαχτυλίδι που τέμνει η Αττική Οδός την διερ-
χόμενη Λεωφόρο Κηφισίας στον Παράδεισο Αμαρουσίου, απέχει 
450μ. από το ακίνητο.
Που θα φτάσει το τίμημα για το κτίριο της koDAk
Ως επτασφράγιστο μυστικό κρατούν οι ενδιαφερόμενοι το τίμημα 

ο οποίο κατέθεσαν ενώ εμφανίστηκαν περισσότερες από δύο υπο-
ψηφιότητες και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα γνωστο-
ποιηθεί ο νέος ιδιοκτήτης ο οποίος όμως θα πρέπει να προχωρήσει 
σε επένδυση πολλών εκατομμυρίων, για να έρθει στη επιθυμητή 
του μορφή.
Έτσι το τίμημα θα αντικατοπτρίζει την αξία της γης όπως και τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει η γεωγραφική του θέση.
Πότε θα ανοίξουν οι φάκελοι
Οι φάκελοι και για τα 15 ακίνητα θα αποσφραγιστούν την Τετάρτη 
17 Φεβρουαρίου ενώ θα χρειαστούν περισσότερες από 3 μέρες 
για να καταγραφούν τα πρακτικά και η ανάδειξη του πλειοδότη 
που είχε προσφέρει το υψηλότερο τίμημα.
Για τις περιπτώσεις των ακινήτων που υποβλήθηκε μόνο μία 
προσφορά όπως και για αυτά που δεν υπήρχε ενδιαφέρον η δι-
αδικασία θα επαναπροσδιοριστεί με ανακοίνωση από την Ειδική 
Διαχειρίστρια κα Βασιλική Τσιατά.
Ανάμεσα στα ακίνητα που έχουν ενδιαφέρον για 5 όμορα αγρο-
τεμάχια συνολικής επιφάνειας 129.030,39 τ.μ. (41.666,79 τ.μ.+ 
20.837,48 τ.μ+ 20.213,83 τ.μ.+ 20.649,55 τ.μ. + 25.662,74 
τ.μ.), είναι εκτός σχεδίου πόλεως άρτια και οικοδομήσιμα, ενώ 
χρησιμοποιούνται για αγροτική καλλιέργεια. Βρίσκεται επί της 
λεωφόρου Μαραθώνας Κάτω Σουλίου, στο χωριό Κάτω Σούλι 
του Δήμου Μαραθώνα Το ακίνητο, βρίσκεται στον κάμπο του 
Μαραθώνα, κοντά στην παραλία του Σχοινιά. Βρίσκεται δίπλα 
από το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά και το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ «ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ» ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προϋπόθεση για τα έργα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΑΝΟΙγΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ γΙΑ ΤΑ 15 ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ «ekTASiS DeVeloPMeNT»
Σε ποιον θα πάει το κτίριο της KODAK των 16.000 τ.μ
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Συμφωνία για απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη 
φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW και 25 
υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 
ανακοίνωσε χθες η MYTILINEOS στο πλαίσιο, όπως επιση-
μαίνει, του στρατηγικού της σχεδιασμού για σημαντική δι-
εύρυνση της παρουσίας της σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας στην Ελλάδα και παγκοσμίως.
Το συνολικό κόστος για την MYTILINEOS –σημειώνει το 
ΑΠΕ- τόσο για το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων, 
όσο και για το χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας θα φτάσει τα 56 εκατ. ευρώ.
Τα φωτοβολταϊκά, ιδιοκτησίας της EGNATIA GROUP έχουν 
υπαχθεί στο σύνολό τους στην διαδικασία των Στρατηγικών 
Επενδύσεων (Fast Track), ενώ εκτιμάται ότι η κατασκευή 
τους θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023.
Από τα έργα αποθήκευσης (που αποκτώνται επίσης από την 
EGNATIA GROUP) τα 21 είναι με χρήση συσσωρευτών, ενώ 
τα 4 είναι έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, ενεργειακά επικουρού-
μενων από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.
«Η Εταιρεία πρωτοπορεί και επενδύει σημαντικά στο κομ-

μάτι της αποθήκευσης ενέργειας, καθώς αποτελεί μία βα-
σική παράμετρο για την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση και 
την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μονάδων Α.Π.Ε.. 
H MYTILINEOS, αναπτύσσοντας έργα αποθήκευσης, επιδι-
ώκει να δημιουργήσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μονάδων 
παραγωγής ενέργειας και να καταστεί μία εταιρεία με ανε-
πτυγμένες δυνατότητες και ευελιξία, όπως απαιτείται για τις 
ενεργειακές εταιρείες του μέλλοντος», τονίζει η εταιρεία.
Τέλος, η MYTILINEOS συμφώνησε να συμβασιοποιήσει 
την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Corporate PPA) από φω-
τοβολταϊκά πάρκα που παραμένουν στην ιδιοκτησία της 
EGNATIA GROUP, ισχύος 200 MW, έναντι τιμής Euro33/
Mwh και για περίοδο 10+5 ετών. Το εν λόγω PPA εκτιμάται 
ότι θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2023. 
Το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιλαμβάνει 
πλέον:
1.Α.Π.Ε. στην Ελλάδα (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικροί 
υδροηλεκτρικοί σταθμοί):
1.480 MW σε ώριμη φάση αδειοδότησης
300 MW σε φάση λειτουργίας, κατασκευής ή έτοιμα για 
κατασκευή (RTB)

100 MW προς τελική επενδυτική απόφαση (FID) στο τέλος 
του 2021
Α.Π.Ε. στο εξωτερικό (φωτοβολταϊκά πάρκα)
400 MW σε φάση κατασκευής, 120MW εκ των οποίων 
αναμένεται να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε εμπορική 
λειτουργία το 2ο τρίμηνο του 2021
501 MW ήδη έτοιμα για κατασκευή (RTB)
362 MW έτοιμα για κατασκευή (RTB) στο τέλος του 2021/
αρχές 2022
4.000 MW - Σε αρχική ή μέση φάση αδειοδότησης
2.Αποθήκευση Ενέργειας
25 υπό ανάπτυξη έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 
Σύμβαση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA)
200 MW σε υπογεγραμμένο PPA με τρίτο, σε ώριμη φάση 
αδειοδότησης.
Τονίζεται τέλος ότι η υλοποίηση του επενδυτικού αυτού 
προγράμματος αναμένεται να αλλάξει ριζικά το προφίλ και 
τα μεγέθη της MYTILINEOS, ενώ θα σημάνει και το πέρασμα 
στη νέα εποχή.

«Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τους δανειολήπτες 
των οποίων η αναστολή καταβολής δόσεων στα τραπεζικά 
ιδρύματα έχει λήξει από το τέλος Δεκεμβρίου 2020 και πλέ-
ον βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσβάσταχτα βάρη, παρά το 
γεγονός ότι παραμένουν χωρίς ουσιαστικά έσοδα» ζήτησε 
η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με επιστολή 
της προς το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Στην επιστολή αναφέρεται ότι η αναστολή των συμβάσεων 
εργασίας συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2021 
εξαιτίας της διασποράς της πανδημίας, με συνέπεια μεγάλη 
κατηγορία πολιτών να προσπαθεί να επιβιώσει με ελάχιστα 
εισοδήματα, με την πενιχρή αποζημίωση ειδικού σκοπού 
να αποτελεί τον μοναδικό πόρο, ο οποίος είναι, προφανώς, 
ανεπαρκής για την κάλυψη του οικογενειακού προϋπολο-
γισμού.
 Υπενθυμίζεται ότι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ανακοί-
νωσε στις 3 Δεκεμβρίου 2020 επέκταση του προγράμματος 
αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεω-

λυτικών δόσεων για επιχειρήσεις και ιδιώτες με ενήμερες 
οφειλές την 30η Σεπτεμβρίου 2020 που έχουν πληγεί από 
την παρούσα κρίση και έχουν ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα, 
οπότε και οι δικαιούχοι θα μπορούν να αιτηθούν μέχρι την 
31 Μαρτίου 2021 την παράταση του προγράμματος ανα-
στολής δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική πα-
ραμονή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες.
Όμως, σημειώνει η ένωση, η μέγιστη διάρκεια του προ-
γράμματος στους εννέα μήνες, σημαίνει ότι για όσους έκα-
ναν χρήση της δυνατότητας αυτής που οι τράπεζες παρεί-
χαν για το 2020 (από τον Απρίλιο και μετά), η δυνατότητα 
αυτή έχει ήδη λήξει από την 31 Δεκεμβρίου 2020, οπότε και 
συμπληρώνεται το εννιάμηνο. 
Στην επιστολή σημειώνεται ότι: «Ήδη τα τραπεζικά ιδρύ-
ματα για το μήνα Ιανουάριο και μετά, αξιώνουν την κατα-
βολή των δόσεων των στεγαστικών δανείων και μάλιστα 
προσαυξημένα λόγω της προσμέτρησης στις δόσεις και 
των ποσών που δεν καταβλήθηκαν κατά το διάστημα της 
αναστολής καταβολής δόσεων. Οι συνέπειες αυτού είναι 

ήδη τραγικές: Χιλιάδες εργαζόμενοι - καταναλωτές, λήπτες 
στεγαστικών ή άλλων δανείων, τη στιγμή που συνεχίζονται 
οι συνέπειες της πανδημίας, τη στιγμή που οι συμβάσεις 
εργασίας τους βρίσκονται ακόμα υπό αναστολή, τη στιγμή 
που οι επιπτώσεις έχουν παύσει κάθε οικονομική δραστη-
ριότητα, αυτοί καλούνται να καταβάλουν τις δόσεις των 
δανείων τους».
Με την επιστολή της η ένωση ζητάει «να υπάρξει άμεσα 
νομοθετική ρύθμιση (και όχι απλή απόφαση-σύσταση της 
ΕΕΤ στα μέλη της) ώστε να επιμηκυνθεί η δυνατότητα σε 
ιδιώτες-δανειολήπτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από 
την κρίση, να εντάσσονται σε πρόγραμμα αναστολής κατα-
βολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων 
για οφειλές σε τραπεζικά ιδρύματα και στο Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων μέχρι τη λήξη των συνεπειών της 
πανδημίας και όχι για εννέα μήνες συνολικά, έτσι ώστε να 
ανακουφιστούν πρόσκαιρα χιλιάδες νοικοκυριά».

h MyTiliNeoS ΑΠΟΚΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1,48 GW 
ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ   

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΕγΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
Ζητά η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας  
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Για πολλούς Έλληνες, Ιρλανδούς και Ισπανούς, το πρό-
βλημα είναι η έλλειψη χρόνου, αναφέρει σε δημοσίευμά 
του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Για σημαντικό ποσοστό των Γάλλων 
και των Ρουμάνων ότι «νιώθουν πολύ μεγάλοι σε ηλι-
κία» για κάτι τέτοιο. Και για χιλιάδες από τους υπόλοι-
πους Ευρωπαίους πως θεωρούν ότι δεν το χρειάζονται. 
Ο λόγος για την εκπαίδευση ενηλίκων και τις απαντήσεις 
που έδωσαν οι Ευρωπαίοι σε μεγάλη έρευνα γνώμης του 
Cedefop (2020), σε δείγμα περίπου 40.000 ατόμων άνω 
των 25 ετών στην ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, ως 
προς το γιατί δεν συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ακόμα και πριν από την πανδημική κρίση, πάνω από το 
45% του ενήλικου πληθυσμού στην ΕΕ διέθετε χαμηλού 
επιπέδου ή παρωχημένες επαγγελματικές δεξιότητες. 
Παρόλα αυτά, η συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμ-
ματα δια βίου μάθησης και κατάρτισης στην Ευρώπη 
παραμένει κάτω από το επιθυμητό επίπεδο σε πολλά 
κράτη- μέλη.
Κι αυτό παρά το γεγονός ότι σχεδόν εννέα στους δέκα 
ερωτηθέντες εργαζόμενους (ποσοστό 88%) συμφω-
νούν ότι η δουλειά τους απαιτεί να επικαιροποιούν 
διαρκώς τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που δόθηκαν 
σήμερα στη δημοσιότητα, σε 22 χώρες, τουλάχιστον το 
50% των ερωτηθέντων συμφωνούν απόλυτα ότι η εκ-
παίδευση ενηλίκων και η πρόβλεψη για επαγγελματική 
κατάρτιση είναι σημαντικές για να προχωρήσουν στην 
καριέρα τους, με πιο βέβαιους ως προς αυτό τους Μαλ-
τέζους (81%), τους Ρουμάνους (75%), τους Έλληνες 
(74%, συν ένα 18% που τείνει να συμφωνήσει) και τους 
Κύπριους (72%).

Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες θεωρεί ότι του λεί-
πουν τεχνικές δεξιότητες πάνω στη δουλειά του
Σημαντικό είναι σε αρκετές χώρες και το ποσοστό των 
ατόμων που θεωρούν ότι τους λείπουν απαιτούμενες 
τεχνικές δεξιότητες πάνω στη δουλειά τους, με τα υψη-
λότερα σχετικά ποσοστά να καταγράφονται στην Πορ-
τογαλία (51%), την Ελλάδα (47%), την Κύπρο (46%), 
το Λουξεμβούργο (45%), τη Ρουμανία (43%) και τη 
Βουλγαρία (42%).
Γιατί λοιπόν δεν συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρ-
τισης, παρά το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
εργασίας και τη διαρκή ανάγκη επικαιροποίησης δεξιο-
τήτων, που η πλειονότητα αναγνωρίζει; Σε 22 χώρες ο 
λόγος που οι ενήλικες επικαλούνται συχνότερα ως προς 
το γιατί δεν μετέχουν στην οργανωμένη κατάρτιση εί-
ναι ότι δεν το θεωρούν αναγκαίο. Η Γαλλία (36%) και η 
Ρουμανία (37%) αποτελούν εξαιρέσεις, καθώς σε αυτές 
ως κυρίαρχος λόγος δηλώνεται η ηλικία: «νιώθω πολύ 
μεγάλος/η σε ηλικία για να συμμετάσχω». Στις εξαιρέ-
σεις ανήκουν και οι χώρες Ελλάδα, Ισπανία, Μάλτα, Ιρ-
λανδία και Βουλγαρία, όπου οι ερωτηθέντες δήλωσαν 
ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο για να λάβουν μέρος σε ένα 
τέτοιο πρόγραμμα, παρότι θα το επιθυμούσαν.
 Ποτέ δεν είσαι πολύ μεγάλος/η για να μάθεις
«Καθώς ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει, το θέμα 
της παροχής κινήτρων σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλι-
κίας, ώστε να συνεχίσουν να συμμετάσχουν στη μάθηση 
και την εκπαίδευση, ίσως γίνει πιο σημαντικό, δεδομέ-
νου ιδίως ότι ο ρυθμός της αλλαγής και η συνεχής ανά-
γκη για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων υπογραμμίζουν 
τη σημασία του να μην είσαι ποτέ πολύ μεγάλος/η για να 
μάθεις», υπογραμμίζουν οι μελετητές του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Cedefop).
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα γνώμης προτείνουν ένα 
πλέγμα μέτρων και κινήτρων για την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγ-
γελματική κατάρτιση: καλύτερη πληροφόρηση, βελ-
τίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, 
οικονομικά κίνητρα, ευέλικτο πρόγραμμα μάθησης, 
προσαρμογή της εκπαίδευσης στις προσωπικές ανάγκες, 
στήριξη ως προς τις ευθύνες φροντίδας τρίτων, πιστο-
ποίηση και αναγνώριση τη εκπαίδευσης. 
Σε ποσοστό 58% συμφωνούν πλήρως ότι το ευέλικτο 
ωράριο εργασίας ή η έγκριση απουσίας από τη δου-
λειά για εκπαίδευση σχετική με την εργασία τους, θα 
ενθάρρυναν περισσότερους ενήλικες να συμμετάσχουν 
σε προγράμματα εκπαίδευσης, με τους πιο ένθερμους 
υποστηρικτές αυτής της άποψης να εντοπίζονται στη 
Μάλτα (77%), την Ελλάδα και την Κύπρο (72% έκαστη), 
την Ισπανία (71%) και την Πορτογαλία (70%).
Περίπου εννέα στους δέκα (89%) συμμετέχοντες στην 
έρευνα συμφωνούν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να δώ-
σουν προτεραιότητα στην επένδυση σε ό,τι αφορά την 
εκπαίδευση ενηλίκων, με τα υψηλότερα ποσοστά συμ-
φωνίας να εντοπίζονται στη Μάλτα (79%), τη Ρουμανία 
(75%), την Ελλάδα και την Κύπρο (72% σε αμφότερες). 
Μάλιστα, ένα πρόσθετο 20% στην Ελλάδα δηλώνει πως 
τείνει να συμφωνεί. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα κατατάσ-
σεται τέταρτη μεταξύ 30 χωρών ως προς το ποσοστό 
των πολιτών, που θεωρούν πως η επένδυση στη μάθη-
ση και την κατάρτιση πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα 
σε κυβερνητικό επίπεδο.

ΕΡΕΥΝΑ ceDeFoP: ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΑΝΑγΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
Αλλά δεν μετέχουν επαρκώς σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων  

Ήρθε φαίνεται η ώρα για τα άτομα με αναπηρία να κατα-
κτήσουν και το διάστημα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δι-
αστήματος (ESA) ανακοίνωσε ότι ξεκινά τη διαδικασία για 
την ανεύρεση νέων αστροναυτών και, μεταξύ αυτών, για 
πρώτη φορά αναζητά υποψήφιους με κάποια αναπηρία, 
όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η ESA θα δεχτεί αιτήσεις από τον Μάρτιο έως τον Μάιο 
από υποψήφιους για τέσσερις έως έξι θέσεις αστροναυτών 
και, σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμεί η διαδικασία να είναι όσο 
ανοικτή γίνεται, ώστε να συμπεριλάβει και ανθρώπους με 
κινητικές δυσκολίες. Μάλιστα ζήτησε από τη Διεθνή Παραο-
λυμπιακή Επιτροπή να τη συμβουλεύσει κατά τη διαδικασία 

επιλογής.
«Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν ψάχνουμε ένα διαστημικό 
τουρίστα που συμβαίνει να έχει επίσης κάποια αναπηρία. 
Το συγκεκριμένο άτομο θα κάνει μια κανονική διαστημική 
αποστολή, συμμετέχοντας σε όλες τις επιστημονικές και 
άλλες διαδικασίες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», ανέφερε 
ο δρ Ντέιβιντ Πάρκερ, διευθυντής του προγράμματος ρο-
μποτικών και επανδρωμένων πτήσεων της ESA, σύμφωνα 
με το BBC.
Η ESA ενθαρρύνει ανθρώπους με αναπηρία στα κάτω άκρα 
ή με περιορισμένη ανάπτυξη να υποβάλουν αίτηση. Στόχος 
της είναι οι «παραστροναύτες» να γίνουν πραγματικότητα 

κάποια στιγμή στο μέλλον, έστω κι αν αυτό πάρει κάποιο 
χρόνο. 
Παράλληλα, η ESA επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό των γυ-
ναικών στις τάξεις της. Μόνο μία γυναίκα -η Σαμάνθα Κρι-
στοφορέτι- υπηρετεί σήμερα ως Ευρωπαία αστροναύτης.
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μετα-
πτυχιακό τίτλο (μάστερ) στις φυσικές επιστήμες, ιατρική, 
μηχανική, μαθηματικά ή επιστήμη των υπολογιστών ή να 
έχουν εμπειρία πιλότου. Πρέπει να μιλάνε καλά αγγλικά και 
να γνωρίζουν μια δεύτερη γλώσσα. 

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡγΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ «ΠΑΡΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗ» ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
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Την γνώμη των ίδιων των πολιτών για την χωροθέτηση των 
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ζητά ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το ΑΠΕ. Ο κεντρικός δήμος της 
Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την εγκατάσταση 
325 σταθμών φόρτισης σε όλες τις δημοτικές κοινότητες και 
στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων, για το οποίο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 
μέσω του Πράσινου Ταμείου, ζητά τη γνώμη των πολιτών, 
με σκοπό την αρτιότερη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων, μέσα από σχετική διαδικτυακή έρευ-
να. 
Ο δήμος προχωρά στη διεξαγωγή έρευνας, ώστε να λάβει 
υπόψη τις προτιμήσεις των κατοίκων και επισκεπτών της 
πόλης. Σύμφωνα με την διοίκηση, στόχος είναι η αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας για: 
- την καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης
- τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσε-
ων και

- τη διαμόρφωση κινήτρων για την προώθηση των ηλεκτρι-
κών οχημάτων.
Για τον σκοπό αυτό, απευθύνεται στους κατοίκους και στους 
επισκέπτες της πόλης, καλώντας τους να συμμετάσχουν 
ενεργά στον σχεδιασμό με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου 
διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Όπως αναφέρει ο Δήμος, σε 
ανακοίνωσή του «οι ιδέες, οι παρατηρήσεις και οι προτιμήσεις 
που θα προκύψουν από τις απαντήσεις των πολιτών θα αξιο-
ποιούν για έναν πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό».

Δάνειο ύψους 50 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση του κόστους 
κατασκευής του «One Tower», ενός «πράσινου» κτιρίου γραφεί-
ων σε εγκαταλελειμμένη βιομηχανική περιοχή στο Βουκουρέστι, 
χορήγησε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η διακρατική Τράπεζα Εμπο-
ρίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Παρευξείνια), με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη.
Το «One Tower», που αναμένεται να εγκαινιαστεί ώς τον Ιούνιο 
του 2021, αποτελεί μέρος του συγκροτήματος μικτής χρήσης 
«One Floreasca City», ενώ οι δημιουργοί του στοχεύουν να απο-
κτήσει την παγκόσμια πιστοποίηση υγείας και ευημερίας WELL, 
αλλά και το LEED Platinum-4 green, το αυστηρότερο περιβαλλο-
ντικό πρότυπο παγκοσμίως για κτήρια. 
Μέρος του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότη-

ση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα και χρηματο-
δοτήθηκαν από τους μετόχους.
«Η ΤΕΑΕΠ είναι στην ευχάριστη θέση να υποστηρίζει αυτό το έργο 
που, εν μέσω της πανδημίας, αντιπροσωπεύει μια σημαντική 
επένδυση στον κατασκευαστικό τομέα στη Ρουμανία, η οποία θα 
ενισχύσει την προσφορά ποιοτικών επιχειρηματικών υποδομών 
στο Βουκουρέστι. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ο πελάτης μας 
έχει επανειλημμένα βραβευτεί για τη βιωσιμότητα των έργων 
του, κάτι που, ως αναπτυξιακός οργανισμός, επιδιώκουμε να υπο-
στηρίζουμε και να προωθουμε» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος της 
Παρευξείνιας Τράπεζας, Νμίτρι Πάνκιν.
Η One United Tower Α.Ε. ιδρύθηκε το 2017 από την One United 
Properties Α.Ε., την οποία ίδρυσαν το 2007 οι Ρουμάνοι επιχειρη-

ματίες Βίκτορ Καπιτάνου και Αντρέϊ Ντιακονέσκου. Η One United 
Properties είναι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Παρευξεί-
νιας, μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες κατασκευαστι-
κές εταιρείες κατοικιών, γραφείων και συγκροτημάτων μικτών 
χρήσεων υψηλού επιπέδου στη Ρουμανία, με ακαθάριστη αξία 
ανάπτυξης άνω των 1,1 δισ. ευρώ και ενεργό χαρτοφυλάκιο έρ-
γων που περιλαμβάνει πάνω από 2.000 οικιστικές μονάδες. 
Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Παρευξεί-
νια Τράπεζα) είναι διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο 
ιδρύθηκε από την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη 
Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, 
τη Ρωσία, την Τουρκία και την Oυκρανία.

Σε κινητοποίηση κατά της εγκατάστασης δύο μονάδων απο-
τέφρωσης υγειονομικού υλικού στην περιοχή της Σίνδου κα-
λούν σήμερα το πρωί, ο δήμος Δέλτα και άλλοι τοπικοί φορείς, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με τον δήμο Δέλτα, η μία μονάδα σχεδιάζεται να 
εγκατασταθεί σε απόσταση 200 μέτρων από την κατοικημένη 

περιοχή της Σίνδου ενώ η δεύτερη σε απόσταση περίπου 2 
χιλιομέτρων από τα σπίτια. 
Για ανεπανόρθωτο πλήγμα στο περιβάλλον και στην ποιό-
τητα ζωής έκανε λόγο ο δήμαρχος Δέλτα, Γιάννης Ιωαννίδης 
«Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ρυπαίνει τον καθαρό αέρα που 
αναπνέουμε και να μας αναγκάζει να ζούμε σε ένα μολυσμένο 

περιβάλλον», τόνισε. 
Με πρωτοβουλία του δημάρχου συστάθηκε συντονιστική 
επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της διοίκησης του Δήμου, 
εκπρόσωπους του δημοτικού συμβουλίου και του τοπικού 
συμβουλίου Σίνδου, τοπικών φορέων και συλλόγων, προκει-
μένου να αποφασιστούν οι περαιτέρω κινήσεις.

Κατά της πρόσφατης γνωμοδότησης του ΚΑΣ, «σύμφωνα με 
την οποία αποφασίστηκε η απόσπαση του νεολιθικού κτιριακού 
συγκροτήματος στο Γυαλί, νησίδας κοντά στη Νίσυρο», τάχθη-
κε με ανακοίνωσή του το τοπικό παράρτημα Δωδεκανήσου του 
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), σημειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. «Προγραμματίζεται δηλαδή ο κατακερματισμός και η 
μεταφορά των σημαντικότερων καταλοίπων του παρελθόντος 
του νησιού και μάλιστα ως συνέχεια παρόμοιων αποφάσεων με 
τη σφραγίδα του ΚΑΣ, όπως η καταστροφή του προϊστορικού 
οικισμού στο Ζάγανι και η επιχειρούμενη απόσπαση των αρχαι-
οτήτων στο Μετρό της Θεσσαλονίκης», αναφέρει μεταξύ άλλων 
η ανακοίνωση που γνωστοποίησε σήμερα ο ΣΕΑ.
Ο ΣΕΑ ενημερώνει επίσης για την επιστολή που έστειλε προς τον 
ΓΓ Πολιτισμού επειδή «δεν κλήθηκε να παραστεί και να εκθέσει 

τις απόψεις του» στην εν λόγω συνεδρίαση του ΚΑΣ, που έγινε 
στις 2/2/21, παρά το γεγονός ότι στη συνεδρίαση του Ιουλίου 
για το ίδιο θέμα -που τελικά αναβλήθηκε- είχε γίνει δεκτό το 
αίτημα παράστασής του. «Λόγω του αποκλεισμού και λόγω 
της ιδιαίτερης σημασίας του ζητήματος, ο Σύλλογος Ελλήνων 
Αρχαιολόγων αιτείται την αναπομπή του θέματος στο Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπό-
μενη διαδικασία και τα μέλη να γνωμοδοτήσουν εκ νέου αφού 
πρώτα διατυπωθούν και καταγραφούν στα Πρακτικά όλες οι 
απόψεις επί του θέματος», καταλήγει η επιστολή του ΣΕΑ.
«Το Γυαλί, η «Κισσηρούσα» του Πλίνιου, μικρό ηφαιστειογενές 
νησί της Δωδεκανήσου αποτελούσε σημαντικό σταθμό της 
ναυσιπλοΐας συνδέοντας τις μικρασιατικές ακτές και ειδικότερα 
την Κνίδο με τα γύρω νησιά και τις γειτονικές νησίδες έως τις Κυ-

κλάδες και την Πελοπόννησο, τουλάχιστον από την 5η χιλιετία 
π.Χ. Η στρατηγική του θέση και η ιδιαίτερη γεωμορφολογία του, 
με τις άφθονες πηγές οψιανού οδήγησε στην πρώιμη κατοίκη-
σή του ήδη από τη νεολιθική περίοδο», το δε «νεολιθικό κτίριο 
του Γυαλιού αποτελεί μοναδικό τεκμήριο τόσο για τα νεολιθικά 
Δωδεκάνησα όσο και για το φυσικό περιβάλλον του νησιού, 
που έχει πλέον αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό από τη σύγχρονη 
εξορυκτική δραστηριότητα. Η διαδικασία απόσπασης του νεο-
λιθικού κτηρίου και μεταφοράς του σε άλλη θέση σημαίνει την 
καταστροφή του μνημείου, λόγω της φύσης του ευρήματος, 
της κλίσης του εδάφους και του τρόπου θεμελίωσής του», συ-
μπληρώνει η ανακοίνωση του Τοπικού Παραρτήματος του ΣΕΑ.

ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΥΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΝΑ ΕγΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διαδικτυακή έρευνα για την χωροθέτησή τους

ΔΑΝΕΙΟ 50 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ γΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΚΤΙΡΙΟ 
Σε εγκαταλελειμμένη βιομηχανική περιοχή στο Βουκουρέστι  

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΥγΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ

Ο ΣΥΛΛΟγΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟγΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥγΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ γΥΑΛΙ,  ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ  
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Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Ερ-
γασίας για την χορήγηση προκαταβολής σύνταξης, και την 
απαγόρευση για δύο χρόνια της μετακίνησης υπαλλήλων 
του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Με άλλες διατάξεις της 
τροπολογίας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην στή-
ριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από τις 
συνέπειες της πανδημίας του κορoνοϊού. Η τροπολογία κα-
τατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για 
το μισθολόγιο της ΑΑΔΕ, που αναμένεται να ψηφιστεί αύριο 
Τετάρτη, 17/02/2021.
 Στο ίδιο νομοσχέδιο κατατέθηκαν βουλευτικές τροπολογίες 
του Κινήματος Αλλαγής και του ΚΚΕ για την επέκταση της 
«προσωπικής διαφοράς» και του ΜέΡΑ25 για την μείωση του 
ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν:
1.Τροπολογία βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής με 
την οποία, η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 
4354/2015, που επεκτάθηκε με το άρθρο 45 του ν.4569/2018, 
να χορηγείται σε όλους τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), που 
έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την 1.11.2011 και σε αυ-
τούς που αντιστοίχως προσλαμβάνονται ή μετατάσσονται 
μετά τη δημοσίευση παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 
και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δη-
μοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.E.), καθώς επί-
σης και ως διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου 
Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν.).
2.Τροπολογία βουλευτών του ΚΚΕ για την επέκταση της προ-
σωπικής διαφοράς του άρθρου 45 ν.4569/2018 και στους 
υπαλλήλους των υπηρεσιών του ίδιου άρθρου που έχουν 
διοριστεί ή μεταταχθεί από τις 11.10.2018 και μετά.
3.Τροπολογία βουλευτών του ΜέΡΑ25, με πρώτο υπογρά-
φοντα τον επικεφαλής του κόμματος Γ. Βαρουφάκη, για την 
επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ (17%, 9% και 4%) στα 27 
από τα 32 νησιά του Αιγαίου, για τα οποία ο ΦΠΑ είχε αυξηθεί 
στο 24%, 13% και 6% από 1/1/2018.

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
εντάχθηκε η δεύτερη φάση ανάδειξης και αναστήλωσης του αρ-
χαίου Γυμνασίου της Αρχαίας Ολυμπίας. 
Το έργο –σύμφωνα με το ΑΠΕ- είναι προϋπολογισμού 603.573,12 
ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με την περιφέρεια, «πρόκειται για ένα ακόμα έργο που 
αποσκοπεί στην αποκατάσταση του αρχαίου Γυμνασίου και το 
οποίο περιλαμβάνει δύο υποέργα».
Ειδικότερα, το πρώτο υποέργο αφορά την αποκάλυψη και 
ανάδειξη επιπλέον τμήματος της ανατολικής στοάς καθώς και 
τμήματος της εσωτερικής αυλής του αρχαίου Γυμνασίου, ενώ 
το δεύτερο υποέργο αφορά την αποκατάσταση και αναστήλωση 
των κιόνων της ανατολικής στοάς, στοχεύοντας στην αναστήλω-
ση και διευθέτηση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών που 
αποκαλύφθηκαν με τις ανασκαφικές εργασίες της χρονικής περι-

όδου 2013-2015. 
Σύμφωνα πάντα με την περιφέρεια, «μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών θα αποδοθούν στο κοινό 30 επιπλέον μέτρα του αρχαί-
ου Γυμνασίου και θα επιτευχθεί η βελτίωση της αναγνωσιμότητας 
και κατανόησης όχι μόνο του αρχαίου Γυμνασίου, αλλά και του 
συνόλου του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας από το ευρύ 
κοινό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση πε-
ρισσότερων επισκεπτών, την ανάπτυξη βιώσιμου και ποιοτικού 
τουρισμού, ο οποίος θα συμβάλει και στην οικονομική ενδυνά-
μωση της ευρύτερης περιοχής».
Ως προς το ιστορικό της ανασκαφής του αρχαίου Γυμνασίου, στον 
αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας αναφέρονται τα εξής από την 
περιφέρεια:
«Η πρώτη φάση ξεκίνησε από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστι-
τούτο κατά τα έτη 1878-1880. Την περίοδο αυτή αποκαλύφθηκαν 
το πρόπυλο του Γυμνασίου, η νότια στοά και τμήμα της ανατολι-

κής στοάς. Το 1936 αποκαλύφθηκαν επιπλέον τμήματα της ανα-
τολικής και βόρειας στοάς. Το 1999 το Γερμανικό Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής τομής που πραγματο-
ποίησε στη δυτική όχθη του ποταμού Κλαδέου αποκάλυψε θεμέ-
λια και τμήματα κιόνων, τα οποία ακολουθούν παράλληλη πορεία 
προς την ανατολική στοά, και θα πρέπει να ταυτίζονται με το δυ-
τικό όριο του Γυμνασίου. Το 2013 εγκρίθηκε από το υπουργείο 
Πολιτισμού η συνέχιση της αποκάλυψης - ανάδειξης του αρχαίου 
Γυμνασίου που έφερε στο φως 50 μέτρα της στοάς επιπλέον από 
το ήδη αποκαλυφθέν τμήμα του Γυμνασίου». 
Σε δηλώσεις που έκανε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτά-
ριος Φαρμάκης, τόνισε ότι «η Αρχαία Ολυμπία, κοιτίδα της γης της 
φλόγας - που για εμάς είναι η Δυτική Ελλάδα - αποτελεί την κορω-
νίδα των θησαυρών του τόπου μας και ένα κορυφαίο σύμβολο 
του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού που όλοι οφείλουμε να 
λάμπει πολύ δυνατά, εντός και εκτός Ελλάδας». 

Συμβάσεις τριών νέων έργων συνολικού προϋπολογι-
σμού 600.000 ευρώ υπεγράφησαν από τον δήμαρχο 
Αμαρίου στο Ρέθυμνο Παντελή Μουρτζανό, με στόχο 
αναπλάσεις σχολικών κτιρίων και αποκαταστάσεις ζημι-
ών από θεομηνίες, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις αφορούν έργα για αποκατά-
σταση ζημιών από θεομηνίες του δήμου Αμαρίου για την 

αντιπλημμυρική προστασία των κοινοτήτων: Αμαρίου, 
‘Ανω Μέρους, Βυζαρίου, Κουρουτών, Λοχριάς, Μεσονη-
σίων, Πατσού και Πλατανίων. Το έργο χρηματοδοτείται 
από το υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης οι συμβάσεις αφο-
ρούν ανάπλαση αύλειων χώρων και επισκευή-συντήρη-
ση παλαιών, ανενεργών σχολικών κτιρίων του δήμου 
Αμαρίου με το έργο να χρηματοδοτείται από την Περι-

φέρεια Κρήτης, πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους 
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας για την αποκατάστα-
ση αγροτικών δρόμων σε κοινότητες του δήμου Αμαρίου 
μέσω χρηματοδότησης του υπουργείου Εσωτερικών.

ΒΟΥΛΗ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΛΟγΙΑ γΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗγΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟγΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Β’ ΦΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ γΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΕΡγΑ γΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Προϋπολογισμού 600.000 ευρώ στον δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο
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«Η Ελλάδα ονειρεύεται τουριστικό comeback το καλο-
καίρι», είναι ο τίτλος ανταπόκρισης από την Αθήνα για το 
Redaktionsnetzwerk Deutschland, στην οποία επισημαί-
νεται ότι οι Έλληνες ξενοδόχοι και επιχειρηματίες εστίασης 
και τουριστικών ειδών ελπίζουν φέτος σε περισσότερους 
επισκέπτες, αναφέρει το ΑΠΕ. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις 
αυξημένες ήδη κρατήσεις διακοπών από τη Γερμανία, 
αλλά και στην πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη για την εισαγωγή ενιαίου ευρωπαϊκού πιστο-
ποιητικού εμβολιασμού. 
Όπως επισημαίνει ο συντάκτης, «όλα είναι έτοιμα», κατ’ 
αρχάς στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που εκσυγχρόνι-
σε η Fraport και τα παρέδωσε τρεις μήνες νωρίτερα από 
το χρονοδιάγραμμα. «Τώρα, τα ελληνικά αεροδρόμια, τα 
οποία παλιότερα διέθεταν μόνο βασικές εγκαταστάσεις 
και δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικά προς τους επιβάτες, έγιναν 
υπερσύγχρονα, με μοντέρνες εγκαταστάσεις, περισσό-
τερα εστιατόρια και νέες δυνατότητες για αγορές. Θα έρ-
θουν όμως επιβάτες;», διερωτάται ο αρθρογράφος, για 
να αναφερθεί σε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία, όπως 

το γεγονός ότι στη γερμανική TUI η Κρήτη βρίσκεται στην 
πρώτη θέση σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις, ξεπερνώντας και 
την Μαγιόρκα. Επιπλέον, η Ρόδος και η Κως είναι ακόμη 
δύο ελληνικά νησιά που συγκαταλέγονται στους πέντε 
δημοφιλέστερους προορισμούς, ενώ τα ταξιδιωτικά πρα-
κτορεία στην Αυστρία και στην Ελβετία αναφέρουν επίσης 
αυξανόμενη ζήτηση για προορισμούς στην Ελλάδα. 
 «Η Ελλάδα ξεκινά τη νέα σεζόν με τον ούριο άνεμο του 
περασμένου καλοκαιριού», δηλώνει στο RND ο Μάρεκ 
Άντριστσακ, διευθύνων σύμβουλος της TUI Germany. 
«Χάρη στον χαμηλό αριθμό κρουσμάτων και τις αποτε-
λεσματικές ιδέες υγιεινής, η Ελλάδα ήταν ήδη ο δημοφι-
λέστερος προορισμός ταξιδιών στο εξωτερικό για τους 
Γερμανούς το 2020», επισημαίνεται στο άρθρο, ενώ ο κ. 
Άντριστσακ εκτιμά ότι η επιθυμία για ταξίδια, το αργότε-
ρο μέχρι το καλοκαίρι, θα είναι μεγάλη. «Με την αύξηση 
των εμβολιασμών σε όλη την Ευρώπη, αυξάνεται η αυ-
τοπεποίθηση ότι σύντομα θα είναι δυνατά τα ταξίδια», 
αναφέρει. 
 Στην ανταπόκριση παρατίθενται οι περιορισμοί και οι 

κανόνες που ισχύουν προκειμένου να ταξιδέψει κανείς 
σήμερα στην Ελλάδα και σημειώνεται ότι η ελληνική τα-
ξιδιωτική βιομηχανία έχει πλέον ξεγράψει την τουριστική 
περίοδο του Πάσχα. 
 Αναφερόμενος στην πρόταση του κ. Μητσοτάκη για ει-
σαγωγή ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού και 
διευκόλυνση των μετακινήσεων για τους κατόχους του, 
ο συντάκτης τονίζει πάντως ότι ο πρωθυπουργός βλέ-
πει «μεγάλη ανάγκη αναπλήρωσης της έλλειψης» όσον 
αφορά τις διακοπές, έπειτα από τους περιορισμούς των 
τελευταίων δώδεκα μηνών. «Πολλοί ειδικοί του κλάδου 
αναμένουν επίσης μια έκρηξη των ταξιδιών μόλις μειωθεί 
ο αριθμός των κρουσμάτων, αφού εμβολιαστούν περισ-
σότερα άτομα και αρθούν οι περιορισμοί», προσθέτει ο 
αρθρογράφος και αναφέρει ενδεικτικά ότι η αεροπορική 
εταιρία Aegean θέλει να συνδέσει περισσότερους νησιω-
τικούς προορισμούς απευθείας με αεροδρόμια στη Γερμα-
νία, την Αυστρία και την Ελβετία. 

«Πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα επιλογής εμβολίου, 
ώστε να παραμείνει υψηλή η προθυμία για εμβολιασμό. 
Δυστυχώς, το εμβόλιο της AstraZeneca έχει ήδη πρόβλη-
μα δημόσιας εικόνας. Έτσι, προέκυψε η αβεβαιότητα που 
όλοι ήθελαν να αποφύγουν», είπε ο πρόεδρος του Παγκό-
σμιου Ιατρικού Συλλόγου, Φρανκ Ούλριχ Μοντγκόμερι 
σε συνέντευξή του η οποία θα δημοσιευτεί στο σημερινό 
φύλλο της εφημερίδας «Rheinische Post», όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ. 
Πάντως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ιατρι-
κής Ένωσης, «το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν 
πρέπει να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca. Το 
εμβόλιο είναι εξίσου ασφαλές με τα άλλα, αλλά η χαμη-
λότερη αποτελεσματικότητά του δεν μπορεί να παραβλε-
φθεί. Επομένως, θεωρώ ότι επιβάλλεται να εμβολιαστούν 

άτομα με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, συμπεριλαμβανομέ-
νου του ιατρικού ή του νοσηλευτικού προσωπικού, με πιο 
αποτελεσματικά εμβόλια. Αντιλαμβάνομαι ότι το ιατρικό 
προσωπικό δεν θέλει να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της 
AstraΖeneca. Αντιθέτως, νέοι με λιγότερες επαφές και 
χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης, θα μπορούσαν 
να επωφεληθούν από το εμβόλιο Astrazeneca», τόνισε ο 
Μοντγκόμερι στην συνέντευξή του.
Στην Γερμανία, η Επιτροπή Εμβολιασμού συνέστησε το 
εμβόλιο της βρετανο-σουηδικής εταιρείας μόνο για άτομα 
κάτω των 65 ετών. Δημοσιεύματα για χαμηλότερη απο-
τελεσματικότητα του εμβολίου της AstraΖeneca για τον 
κορωνοϊό προκάλεσαν εν τούτοις αβεβαιότητα μεταξύ 
εκείνων που είναι επιλέξιμοι για εμβολιασμό. Ενώ το εμ-
βόλιο των εταιρειών Moderna και Biontech/Pfizer έχουν 

αποτελεσματικότητα 94% και 95%, σύμφωνα με μια νέα 
μελέτη, το εμβόλιο της AstraΖeneca έχει αποτελεσματικό-
τητα 76% μετά τον πρώτο εμβολιασμό και έως 82% μετά 
τη δεύτερη. 
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ του Βερολίνου, 
από τις περίπου 740.000 δόσεις του εμβολίου της εν λόγω 
εταιρείας οι οποίες παραδόθηκαν, χορηγήθηκαν μέχρι 
στιγμής μόνο περίπου 65.000. 
Τα ραντεβού για εμβολιασμό δεν πραγματοποιήθηκαν σε 
μαζική κλίμακα επειδή ακριβώς δεν εμφανίστηκαν πολλά 
από τα άτομα που είχαν το δικαίωμα να εμβολιαστού με 
το εμβόλιο αυτό, σύμφωνα με το περιοδικό «Business 
Insider».  Πηγή: Rheinische Post, dpa, Business Insider

Tην αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμ-
βούλου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 
θέση που κατείχε από τον Μάιο του 2017 ανακοίνωσε 

χθες, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο Μartin Czurda. Ο πρόεδρος 
και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και η Εκτελεστική 
Επιτροπή του Ταμείου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-

κοίνωση, εκφράζουν τις βαθύτατες ευχαριστίες τους για 
τη μακρά συνεργασία με τον Czurda και εύχονται κάθε 
επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

γΕΡΜΑΝΙΑ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ coMeBAck ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ», γΡΑΦΕΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ rND

yΠΕΡ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟγΗΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑγΚΟΣΜΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟγΟΥ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Θέση που κατείχε από τον Μάιο του 2017 ανακοίνωσε σήμερα ο Μartin Czurda



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

13

Το φαινόμενο του greenwashing (παραπλάνηση κατα-
ναλωτών για περιβαλλοντικά θέματα) και η επίδρασή 
του στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και στην οικονομία 
αναλύει πρόσφατη έρευνα του Sustainable Development 
& Circular Economy Club του MBA International του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Επιστημονικός Υποστηρικτής της έρευνας ήταν το Κέντρο 
Αειφορίας (CSE).
Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία επιβλέπων ήταν 
ο Νίκος Αυλώνας, Επισκέπτης Καθηγητής του ΜΒΑ 
International, παρατηρείται αυξανόμενη τάση του φαι-
νομένου παραπλανητικής προβολής και διαφήμισης 
‘πράσινου’ προφίλ ή ψευτο-οικολογικών προϊόντων ή 
υπηρεσιών, γεγονός που οφείλεται αφενός στην έλλειψη 
κατανόησης των περιβαλλοντικών θεμάτων από μερίδα 
διαφημιζομένων και διαφημιστικών εταιρειών και αφε-
τέρου στην αύξηση του ενδιαφέροντος από καταναλωτές 

για προϊόντα και υπηρεσίες που δεν βλάπτουν το περιβάλ-
λον.
Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια μεγάλη μερίδα κατα-
ναλωτών έχει απαιτήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια σχε-
τικά με την ασφάλεια, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ η ενσωμάτωση πε-
ριβαλλοντικών και κοινωνικών στοιχείων γίνεται όλο και 
περισσότερο σημαντική στις καταναλωτικές αποφάσεις. 
Τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για να αντιμετωπι-
στεί αποτελεσματικά το φαινόμενο του greenwashing εί-
ναι σε επίπεδο κράτους με ειδική νομοθεσία από τη Γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή, σε επίπεδο επιχειρήσεων με εν-
σωμάτωση πράσινων πρακτικών και εφαρμογή υπεύθυ-
νης διαφήμισης, και σε επίπεδο ενώσεων καταναλωτών 
από τους αντίστοιχους φορείς. 
Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει μια σειρά νο-
μοθετικών ενεργειών για την μείωση του greenwashing 

και την προώθηση του Product & Organization 
Environmental Footprint (PEF) (περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα προϊόντος και οργανισμού).
Στον ίδιο άξονα κινείται και η ετήσια έρευνα του Κέ-
ντρου Αειφορίας (CSE) στην Ελλάδα, που κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι πολύ λίγες επιχειρήσεις και οργανισμοί 
είναι ενταγμένοι στα κριτήρια ESG [Περιβαλλοντικά 
(Environmental), Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής Δια-
κυβέρνησης (Governance)], τα οποία μπορούν να ενι-
σχύσουν τη διαφάνεια και να προσελκύσουν υπεύθυνες 
επενδύσεις προς όφελος όχι μόνο της επιχείρησης, αλλά 
συνολικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Κοινό συμπέρασμα και των δύο ερευνών, που προσεγγί-
ζουν το ζήτημα από διαφορετική οπτική γωνία, είναι ότι 
είναι απαραίτητο οι ελληνικές εταιρείες και η επικοινωνία 
τους να γίνουν πιο περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαί-
σθητες και διαφανείς, με τρόπο ουσιαστικό.

Στα 2,1 δισ. ευρώ, έφτασαν οι διμερείς εμπορικές ροές 
Ελλάδας - Τουρκίας, για την περίοδο Ιανουαρίου - Σε-
πτεμβρίου 2020, δηλαδή ήταν μειωμένες κατά 24% σε 
σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του 
γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της 
πρεσβείας μας στην ‘Αγκυρα, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό για την 
Ελλάδα (182,7 εκατ. ευρώ), διευρυμένο κατά 112,7% 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους. Οι ελληνικές εξαγωγές στο 9μηνο του 2020 ανήλ-

θαν σε 968,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τά-
ξης του 28,4%, τοποθετώντας την Τουρκία στην 6η θέση 
μεταξύ των χωρών - προορισμών των ελληνικών προϊό-
ντων, για την εν λόγω περίοδο, από 4η θέση το 2019. Οι 
ελληνικές εισαγωγές, την ίδια περίοδο, ανήλθαν σε 1,15 
δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 19,9% και η Τουρκία κατατάσ-
σεται στη 13η θέση μεταξύ των χωρών - προμηθευτών 
της Ελλάδας, από 10η το 2019.
 Υποχώρηση 6,9% των τουρκικών εξαγωγών το 2020
 Η αξία των τουρκικών εξαγωγών για το 2020 διαμορφώ-

θηκε σε 169,48 δισ. δολάρια ΗΠΑ συνολικά, με σημαντικό 
μέρος αυτών (περί τα 70 δισ.δολάρια) να απορροφάται 
από αγορές της ΕΕ. Σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της 
Τουρκίας αναδείχτηκε, για μια ακόμη χρονία, η Γερμανία. 
Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με τις τουρκικές εξαγωγές 
οι εισαγωγές κινήθηκαν ανοδικά, σημειώνοντας αύξηση 
4,3% (219,4 δισ. δολάρια). Το γεγονός αυτό είχε αρνητική 
επίδραση στο εμπορικό ισοζύγιο της γειτονικής χώρας, με 
το εμπορικό έλλειμμα να σημειώνει ετήσια αύξηση 69% 
διαμορφούμενο σε 49,9 δισ. δολάρια.

Την ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστι-
κών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, εξασφάλισε ο δήμος Λαυρεωτικής, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ. Η πρόταση αυτή του δήμου στοχεύει 
στην αναβάθμιση της υπηρεσίας καθαριότητας, περιλαμ-
βάνει την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την 
εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, προ-
γράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων από οικίες, 
ξεχωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων, καθώς και στην 
προμήθεια ενός Κινητού Πράσινου Σημείου.

Ειδικότερα η Πράξη αφορά την προμήθεια: 
- Δύο απορριμματοφόρων 16 κ.μ. για μεταφορά των βιο-
αποβλήτων. 
- Δύο διαξονικών οχημάτων με καρότσα και γερανό για 
συλλογή κλαδεμάτων και πρασίνου. 
- Ενός Κινητού Πράσινου Σημείου (όχημα). 
- Πέντε βυθιζόμενων συστημάτων συλλογής βιοαποβλή-
των. 
- Πεντακοσίων κάδων οικιακής κομποστοποίησης 330 λί-
τρων. 
- Δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων (4.800 οικιακοί συλ-
λέκτες 10 λίτρων, 57.600 βιοδιασπώμενες σακούλες 10 

λίτρων, 560 κάδοι για συλλογή βιοαποβλήτων 240 λίτρων, 
80 κάδοι για συλλογή βιοαποβλήτων 1.100 λίτρων). 
«Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχεί-
ρισης Απορριμμάτων του δήμου μας, η έγκριση της συγκε-
κριμένης πρότασης αφενός συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό 
του στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας της Λαυρεωτικής 
και αφετέρου με την προμήθεια των καφέ κάδων συλλογής 
οργανικών αποβλήτων, αρχίζει το πρόγραμμα συλλογής 
βιοαποβλήτων σε περιοχές της Κερατέας και του Λαυρίου», 
δήλωσε ο δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς και πρόσθεσε: «Με 
την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων διασφαλί-
ζουμε την υγεία και την ευημερία όλων μας». 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ γΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Εξετάζει μελέτη του MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου  

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ 6Η ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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Ενεργοποιείται και ο στρατός πλέον για να δοθεί 
λύση στα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκληθεί 
κυρίως στην Αττική αλλά και σε διάφορες περιοχές 
της χώρας με τις διακοπές ηλεκτροδότησης, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύ-
σκεψη στην Πολιτική Προστασία, υπό τον υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, και 
τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχεί-
ρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του ανα-
πληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και 
τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΓΕΕΘΑ, του ΔΕΔΔΗΕ, 
της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας αλλά 
και του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη για 
να συντονιστεί το έργο αποκατάστασης των προβλη-
μάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε η συνδρομή 
του στρατού για να ανοίξει δρόμους, να κόψει δένδρα 
και να αποκαταστήσει βλάβες του οδικού δικτύου με 
τα βαριά μηχανήματα που διαθέτει, προκειμένου να 
μπορούν να φτάσουν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ στα 
σημεία όπου έχουν προκληθεί οι βλάβες και να τις 
αποκαταστήσουν. 

ΔΕΔΔΗΕ- συνεχίζονται πυρετωδώς οι εργα-
σίες αποκατάστασης των ζημιών στο δίκτυο 
Με αφορμή τις πρωτοφανείς ζημιές που έχει προ-
καλέσει η σφοδρή κακοκαιρία Μήδεια στο Δίκτυο 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας  που είχε σαν απο-
τέλεσμα την πτώση εκατοντάδων δέντρων σε γραμ-
μές Μέσης και Χαμηλής Τάσης πολλών περιοχών της 
Αττικής και κυρίως στα Βόρεια Προάστια, ο ΔΕΔΔΗΕ 
ανακοίνωσε ότι το τεχνικό του προσωπικό (περί τα 
400 άτομα) το οποίο ενισχύεται με επιπλέον 60 άτομα 
από τις υπόλοιπες περιφέρειες, συνεχίζει πυρετωδώς 
το εξαιρετικά δύσκολο έργο της αποκατάστασης των 
ζημιών σε όλο το λεκανοπέδιο.
Συντονισμένες οι δυνάμεις του ΔΕΔΔΗΕ με τις δυ-
νάμεις των Δήμων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 
της Πολιτικής Προστασίας αλλά και του Στρατού, 
προσπαθούν αυτή την ώρα  να ολοκληρώσουν τη δι-
άνοιξη κεντρικών αλλά και παράπλευρών/βοηθητι-

κών οδών καθώς και να ολοκληρώσουν απαραίτητα 
κλαδέματα δέντρων, προκειμένου τα συνεργεία του 
να προσεγγίσουν τα σημεία του Δικτύου και να απο-
καταστήσουν τις ζημιές,
Από το πρωί της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου και έως 
χθες το απόγευμα, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ στην 
Αττική προέβησαν στην κοπή και κλάδεμα περισσό-
τερων από 700 δένδρων που είχαν πέσει στο Δίκτυο 
κυρίως στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, προκαλώ-
ντας ζημιές σε τουλάχιστον 85 γραμμές Μέσης Τάσης 
(ΜΤ). Συνολικά έχουν γίνει εκατοντάδες χειρισμοί 
στο δίκτυο Μέσης Τάσης και έχουν επαναφερθεί περί 
τις  35 γραμμές ΜΤ.
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι θα συνέχιζε καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της νύχτας το έργο αποκατάστασης των ζη-
μιών στο Δίκτυο σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν 
προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Πολλά τα προβλήματα που αντιμετώπισε η 
Πυροσβεστική στην Αττική από τον χιονιά
Η Αττική ζει πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις 
από την επέλαση της «Μήδειας», όπως προκύπτει 
και από το έργο της Πυροσβεστικής από την στιγ-
μή που η κακοκαιρία χτύπησε την χώρα, αναφέρει 
το ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Πυροσβεστικού Σώματος, από την Κυριακή 14 
Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι το απόγευμα χθες, το 
Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε 1.850 κλήσεις, οι πε-
ρισσότερες εκ των οποίων αφορούν κοπές δέντρων 
και αφαιρέσεις αντικειμένων. Από αυτές τις κλήσεις 
οι 1.490 ήταν στην Αττική από χτες, Δευτέρα 15 
Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι χθες το απόγευμα. Οι 
κλήσεις αυτές αφορούσαν:
- 1.118 για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμέ-
νων
- 123 για μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο
- 101 για μεταφορές ατόμων σε νοσοκομεία (αιμο-
κάθαρση)
- 25 για μεταφορές ατόμων σε κέντρα υγείας και νο-
σοκομεία προκειμένου να εμβολιαστούν καθώς και 
για άλλες περιπτώσεις παροχής βοηθείας.
Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος παραμέ-

νει σε επιφυλακή για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν 
προβλημάτων της εξελισσόμενης κακοκαιρίας. Από 
το Αρχηγείο του Π.Σ. επισημαίνεται για μια ακόμα 
φορά ότι, με δεδομένες τις ανακοινώσεις της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για χιονοπτώσεις, ισχυ-
ρό παγετό και θυελλώδεις ανέμους παρακαλούνται οι 
πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολου-
θούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Ισχυρός παγετός αναμένεται αύριο σε μεγά-
λο μέρος της Ελλάδας και ολικός στη Δυτική 
Μακεδονία, σύμφωνα με το meteo του Αστε-
ροσκοπείου
Ισχυρός παγετός αναμενόταν σε μεγάλο μέρος της 
χώρας από τη νύχτα της Τρίτης έως το πρωί της Τε-
τάρτης λόγω της κακοκαιρίας «Μήδειας», σύμφωνα 
με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αναφέρει το 
ΑΠΕ. 
Στη Δυτική Μακεδονία, αλλά επίσης σε ορεινές και 
ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας σήμερα 
θα επικρατήσει ολικός παγετός. Είναι αξιοσημείωτο 
ότι στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής χώρας, αλλά 
και σε σημαντικό μέρος της νησιωτικής Ελλάδας, θα 
σημειωθούν αρνητικές θερμοκρασίες.
Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ρα-
φήνα και Λαύριο
Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια 
του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω 
των ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν 
στο Αιγαίο και φθάνουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ. 
Δεν πραγματοποιούνται επίσης τα δρομολόγια στη 
γραμμή Αγ.Μαρίνα - Νέα Στύρα. Οι επιβάτες που 
πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την ανα-
χώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους 
λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν 
αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

«ΜΗΔΕΙΑ»: ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
Ενεργοποιείται και ο στρατός για την αντιμετώπιση των προβλήματων από τις διακοπές ρεύματος λόγω της σφοδρής 
κακοκαιρίας
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Συνεχίζονται οι προσπάθειες του ΟΑΣΑ σε συνεργασία 
με τις θυγατρικές εταιρείες ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, ώστε να 
αποκατασταθεί, εκεί που το επιτρέπουν οι συνθήκες, η 
σημερινή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού από τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αναφέριε το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΟΑΣΑ, εποπτικά συ-
νεργεία της ΟΣΥ σε συνεργασία με την Τροχαία Αττικής 
διενεργούν αυτοψίες προκειμένου να διαπιστωθεί η 
δυνατότητα εκτέλεσης δρομολογίων σε όλο το δίκτυο. 
Πάντως, όσα δρομολόγια επιτρέψουν οι συνθήκες να 
πραγματοποιηθούν, επρόκειτο να ξεκινήσουν σήμερα 
μετά τις 7 το πρωί, αφού λόγω των ισχυρών χιονο-
πτώσεων που επικράτησαν και χθες σε όλη την Αττική 
είναι αυξημένος ο κίνδυνος εμφάνισης παγετού κατά 
τις πρώτες πρωινές ώρες. 
Προτεραιότητα δίνεται στο κέντρο της Αθήνας και του 
Πειραιά με στόχο να καλυφθούν οι κεντρικοί οδικοί 
άξονες, ενώ παράλληλα θα καταβάλλονται προσπάθει-
ες για να κυκλοφορήσουν οχήματα στους κεντρικούς 
άξονες των βορείων, νοτίων και δυτικών προαστίων.
Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο οδικό δίκτυο 
της Αθήνας καθιστούν πολύ δύσκολη την εκτέλεση 
των πρωινών δρομολογίων ειδικά στα βορειοδυτικά 
και βορειοανατολικά προάστια της Αθήνας. Στη διάρ-
κεια της ημέρας θα επανεκτιμηθεί η δυνατότητα εκτέ-
λεσης δρομολογίων στις συγκεκριμένες γραμμές.
Επίσης, σύμφωνα με τον Οργανισμό γίνονται όλες οι 
απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε και σήμερα Τετάρτη 
να λειτουργήσει το τμήμα της γραμμής 1 του μετρό 
Πειραιάς - Ν. Ιωνία και ταυτόχρονα να τεθεί σε λει-
τουργία και το υπόλοιπο τμήμα μέχρι την Κηφισιά, 
εφόσον αυτό καταστεί εφικτό. Οι γραμμές 2 και 3 του 
μετρό θα λειτουργούν κανονικά, όπως και χθες, εκτός 
από το τμήμα Δουκ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο Ελ. Βε-
νιζέλος. 
Τέλος, κανονικά θα διεξάγονται τα δρομολόγια του 
τραμ σε ολόκληρο το δίκτυο του.

Σήμερα αναμένεται η επαναλειτουργία του ερ-
γοστασίου της ΛΑΡΚΟ
Σήμερα αναμένεται να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότη-
ση του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, και θα 

ακολουθήσει άμεσα η επανεκκίνηση του εργοστασίου 
αναφέρει σε χθεσινοβραδινή ανακοίνωσή του ο Ειδι-
κός Διαχειριστής της εταιρείας.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω της χιονόπτωσης διακόπηκε η 
ηλεκτροδότηση στο εργοστάσιο αλλά και στους οικι-
σμούς της περιοχής ενώ κατέρρευσε τμήμα της στέγης.
«Με την πτώση της σκεπής δεν προκλήθηκε κανένας 
τραυματισμός προσωπικού και δεν επηρεάστηκε η 
λειτουργία της παραγωγής. Όμως λόγω της περιο-
ρισμένης ηλεκτροδότησης αλλά κυρίως και για την 
ασφάλεια των εργαζομένων αποφασίστηκε η διακο-
πή της παραγωγής και το προσωρινό κλείσιμο του 
εργοστασίου μέχρι την αποκατάσταση της πλήρους 
ηλεκτροδότησης (ήδη άμεσα άρχισαν οι εργασίες) και 
του ελέγχου της περιοχής», αναφέρει ο Ειδικός Διαχει-
ριστής.
Η ΛΑΡΚΟ είναι σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης με δύο 
παράλληλους διαγωνισμούς για τα περιουσιακά στοι-
χεία του Δημοσίου και της εταιρείας.

Ζημιές στη ΛΑΡΚΟ από την κακοκαιρία   
Σημαντικές ζημιές στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ προκά-
λεσε η κακοκαιρία, καθώς εξαιτίας της χιονόπτωσης 
κατέρρευσε τμήμα της στέγης στη μονάδα των ηλε-
κτροκαμίνων νικελίου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο σημείο δεν βρίσκονταν εργαζόμενοι καθώς το 
εργοστάσιο δεν λειτουργεί εξαιτίας της διακοπής 
ρεύματος που προηγήθηκε αφού το δίκτυο υψηλής 
τάσης μέσω του οποίου τροφοδοτείται το εργοστάσιο 
έχει υποστεί ζημιές από πτώση δένδρων. Επιπλέον, το 
εργοστάσιο δεν είναι προσβάσιμο καθώς το χιόνι δεν 
επιτρέπει τη μετάβαση των εργαζομένων στις εγκατα-
στάσεις.
Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ το εργοστάσιο θα επα-
νεκκινήσει εφόσον αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση 
- κάτι που αναμένεται να γίνει σύντομα - και καταστεί 
δυνατή η πρόσβαση των εργαζομένων.
Υπενθυμίζεται ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασία ιδιωτι-
κοποίησης της ΛΑΡΚΟ μέσω δύο διαγωνισμών για τα 
περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου και της εταιρείας, 
οι οποίοι πραγματοποιούνται παράλληλα, από το ΤΑΙ-
ΠΕΔ. Στους διαγωνισμούς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέ-

ρον έξι επενδυτικά σχήματα.

Με 37 μηχανήματα ο Δήμος Αθηναίων στη 
μάχη για τον καθαρισμό των δρόμων από το 
χιόνι
Με 37 μηχανήματα στους δρόμους δίνει τη «μάχη» για 
τον καθαρισμό τους από τα χιόνια ο Δήμος Αθηναίων, 
αναφέρει το ΑΠΕ. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση όλοι οι μεγάλοι 
οδικοί άξονες της Αθήνας είναι προσβάσιμοι ενώ συ-
νεχίζεται η μεγάλη αυτή επιχείρηση. Συγκεκριμένα επι-
χειρούν 22 μηχανήματα του Δήμου (JCB, Bobcat και 
γκρέιντερ), 13 οχήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας και του Δήμου Λαμιέων και δύο της Περιφέρειας 
Αττικής. Παράλληλα 15 ειδικά συνεργεία συνεχίζουν 
τις ρίψεις αλατιού ώστε να μείνουν ασφαλείς για τους 
οδηγούς όλοι οι δρόμοι. Ολόκληρος ο μηχανισμός του 
Δήμου Αθηναίων παραμένει σε πλήρη επιφυλακή, με 
τις υπηρεσίες Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας, 
Κοινωνικής Πολιτικής και την Δημοτική Αστυνομία να 
καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για την αντιμετώ-
πιση των καιρικών φαινομένων και τις επόμενες ώρες. 
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, προτεραιότητα 
αποτελεί, εκτός από την ανεμπόδιστη διέλευση μέσω 
των κεντρικών δρόμων, η πρόσβαση στα νοσοκομεία 
της πόλης, γύρω από τα οποία έχουν καθαριστεί όλοι 
οι δρόμοι. Παράλληλα, συνεχίζεται ο καθαρισμός σε 
όλες τις γειτονιές και τους κοινόχρηστους χώρους της 
πόλης, όπως πλατείες και πεζόδρομους. Σε εξέλιξη εί-
ναι και οι επιτόπιες επεμβάσεις των ομάδων «Street 
Work» που λειτουργούν σε 24ώρη βάση, παρέχοντας 
στους άστεγους της πόλης τρόφιμα, ζεστά ροφήματα 
και ρουχισμό, συνοδεύοντας πολλούς από αυτούς 
τόσο στο Πρότυπο Κέντρο Φιλοξενίας του Δήμου Αθη-
ναίων όσο και στους τρεις θερμαινόμενους χώρους 
που έχουν ανοίξει (Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Πολιτι-
στικό Κέντρο Γκράβας, Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιω-
τών). Ειδική μέριμνα, τονίζεται στη σχετική ανακοίνω-
ση, έχει ληφθεί και για τα αδέσποτα ζώα της πόλης από 
την «Διεύθυνση Αστικής Πανίδας» του Δήμου Αθηναί-
ων που παρεμβαίνει σε όλα τα σημεία της πόλης.

«ΜΗΔΕΙΑ»: ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
ΟΑΣΑ: Μετά τις 7 π.μ. επρόκειτο να ξεκινήσουν τα σημερινά δρομολόγια των λεωφορείων -Συνεχής συνεργασία με ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ 
για τη λειτουργία των ΜΜΜ
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Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που επικρα-
τούν σε όλη τη χώρα, το μεταβατικό διάστημα εφαρμο-
γής και χρήσεως των νέων εντύπων Βεβαίωσης Κίνησης 
τόσο των εργαζομένων όσο και των αυτοαπασχολού-
μενων, ελεύθερων επαγγελματιών, επιτηδευματιών, 
καθώς και των μελών διοίκησης, επεκτείνεται μέχρι 
και την 19/2/2021 και ώρα 06:00. Για το διάστημα από 
15/2/2021 και ώρα 06:00 έως και 19/2/2021 και ώρα 
05:59, οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται από και 
προς την εργασία τους και με τα παλαιά έντυπα φόρμες – 
άδειες κυκλοφορίας εργαζομένου.
Με γεννήτριες θα λειτουργήσει η ΕΥΔΑΠ τα αντλι-
οστάσια όπου διακόπηκε η ηλεκτροδότηση
Με δικά της ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη (γεννήτριες) 
προσπαθεί η ΕΥΔΑΠ να λειτουργήσει τα αντλιοστάσια σε 
περιοχές του Λεκανοπεδίου όπου υπάρχει διακοπή της 
ηλεκτροδότησης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων 
σύμβουλος της Εταιρείας, Χάρης Σαχίνης.
Πρόκειται για περιοχές που τα αντλιοστάσια βρίσκονται 
σε υψηλά σημεία όπως η Πετρούπολη όπου το πρόβλημα 
που υπήρχε ήδη αποκαταστάθηκε, το Ψυχικό, τα Γλυκά 
Νερά, η Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη η Αγία Πα-
ρασκευή και η Άνοιξη. Στην Άνοιξη μάλιστα έχουν σταλεί 
και γερανοί για να απομακρύνουν πεσμένα δέντρα γιατί 
έχει διακοπεί η πρόσβαση στο αντλιοστάσιο.
Όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ το συντο-
μότερο δυνατό θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και 
θα λειτουργήσουν τα αντλιοστάσια και θα επανέλθει κα-
νονικά η υδροδότηση.
Σύσταση για την προστασία της υγείας και ασφά-
λειας των εργαζομένων διανομέων (delivery)
 Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν σε όλη τη χώρα, καθώς και το μεγάλο κοι-
νωνικό έργο που προσφέρουν οι εργαζόμενοι διανομείς, 
συστήνει στους εργοδότες, στο πλαίσιο της υποχρέωσής 
τους να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων τους, να εφοδιάσουν τους διανομείς 
άμεσα με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας (κράνος, 
γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας, κ.λπ.), ώστε υπό 
αυτές τις καιρικές συνθήκες να διασφαλίζεται επαρκώς η 
υγεία και η ασφάλειά τους. 
Προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων, κυρί-
ως δε κατά τις βραδινές ώρες που οι συνθήκες θα γίνουν 
ακόμη πιο δύσκολες.
Οι εργοδότες θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην θέτουν 
σε κίνδυνο τους εργαζόμενους τους κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, ειδικά υπό τις παρούσες καιρικές 
συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση οι όποιες καταγγελίες γίνουν στο Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την παραβίαση των 
μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων διανομέ-
ων θα εξεταστούν όλες με την απαιτούμενη αυστηρότητα.
ΕΛΤΑ: Καθυστερήσεις στην ταχυδρομική εξυπη-
ρέτηση λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
Για καθυστερήσεις στην ταχυδρομική εξυπηρέτηση λόγω 
της σφοδρής κακοκαιρίας «Μήδεια» που πλήττει την 
χώρα τις τελευταίες ώρες, ενημερώνουν τους πελάτες 
τους τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
Όπως αναφέρουν τα ΕΛΤΑ σε ανακοίνωσή τους, τα προ-
βλήματα στο οδικό δίκτυο της χώρας, οι απαγορεύσεις 
απόπλου από τα λιμάνια και οι ακυρώσεις πτήσεων, δυ-
σχεραίνουν περαιτέρω το ταχυδρομικό έργο. 
«Εκ μέρους των ΕΛΤΑ καταβάλλεται κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπη-
ρέτησης.
Λυπούμαστε για την αναστάτωση λόγω των ανωτέρω 
συνθηκών και σε κάθε περίπτωση θα σας κρατάμε ενήμε-
ρους για οποιαδήποτε αλλαγή ανάλογα με την εξέλιξη του 
φαινομένου» επισημαίνουν τα ΕΛΤΑ. 
Αναστολή υπηρεσιών της AcS λόγω της κακοκαι-
ρίας σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς
Κλειστά παρέμειναν χθες καταστήματα της ACS στους νο-
μούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και στο νησί της Άνδρου, 
λόγω της κακοκαιρίας «Μήδεια».
Πηγές της εταιρείας αναφέρουν ότι υπάρχει αυστηρή οδη-
γία προς το δίκτυο καταστημάτων, να μην κυκλοφορούν 
ταχυμεταφορείς με μηχανάκια, καθώς είναι πολύ επικίν-
δυνο λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων από τον πάγο 
που δημιουργείται από τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρα-
σίες. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κυκλοφορούν μόνο 
βαν της εταιρείας, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, 
ενώ στα οχήματα υπάρχει και συνοδηγός, σύμφωνα με 
τις ίδιες πηγές. 
Η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις του καιρικού φαι-
νομένου και προσαρμόζει ανάλογα το επιχειρησιακό της 
πλάνο, με πρώτο μέλημα την προστασία της υγείας των 
ανθρώπων της και την εξυπηρέτηση των απολύτως ανα-
γκαίων παραδόσεων με απόλυτη ασφάλεια, ακολουθώ-
ντας τις οδηγίες της πολιτείας αναφέρουν οι πηγές. 
Και σήμερα κλειστά τα δικαστήρια στην Αττική
Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου 
Τσιάρα που εστάλη ήδη για δημοσίευση στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως αναστέλλεται και σήμερα 17/2/2021 η 
λειτουργία των δικαστηρίων και Εισαγγελιών της στην 
Περιφέρεια της Αττικής, εκτός αυτοφώρων κακουργη-
μάτων και πλημμελημάτων και υποθέσεων που χρήζουν 
άμεσου χειρισμού λόγω επείγοντος χαρακτήρα.
Το πάλλευκο τοπίο στην Αθήνα μαγεύει τους ξέ-
νους πρέσβεις
Εικόνες με χιονισμένα εμβληματικά τοπόσημα από την 
Αθήνα και από τον εξωτερικό κατάλευκο περιβάλλοντα 

χώρο τους ανεβάζουν στους λογαριασμούς τους στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι πρεσβείες ξένων χωρών 
στην Ελλάδα, αναφέρει το ΑΠΕ.
 «Σε μαγικό χειμωνιάτικο τοπίο μετατράπηκε η Ελλάδα και 
η πρεσβεία μας στην Αθήνα είναι σήμερα καλυμμένη με 
χιόνι - μια από τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις από το 1987! 
Απολαύστε και μείνετε ασφαλείς!» αναφέρεται σε ανάρτη-
ση της αμερικανικής πρεσβείας. Η ανάρτηση συνοδεύεται 
από φωτογραφία που απεικονίζει την πυκνή χιονόπτωση 
στο κέντρο της Αθήνας, με φόντο την αμερικανική πρε-
σβεία. «Καλημέρα Αθήνα» γράφει ο Αμερικανός πρέσβης 
Τζέφρι Πάιατ με εικόνες από τον πάλλευκο κήπο της πρε-
σβευτικής κατοικίας. 
Η ρωσική πρεσβεία ανεβάζει σειρά φωτογραφιών με τη 
χιονόπτωση στην Αθήνα και πλάνα από διάφορα ιστορικά 
μνημεία κι άλλα χαρακτηριστικά σημεία της πόλης. Επί-
σης, αναρτά φωτογραφίες από τις χιονισμένες Αθήνα και 
Μόσχα δίπλα-δίπλα.
Φωτογραφίες από το κέντρο της Αθήνας, όπου βρίσκεται, 
ανεβάζει η γαλλική πρεσβεία στη χώρα μας, επισημαίνο-
ντας «όταν δεν μπορείτε να πάτε στο χιόνι, το χιόνι έρχεται 
σε εσάς». 
«Το Νέο Έτος του Ταύρου μας υποδέχεται με χιόνια. Οι 
εικόνες από την πρεσβεία μας μέσα στον χιονιά φέρνουν 
στο νου την κινεζική ιδιωματική φράση «瑞雪兆丰
年», δηλαδή ότι τα χιόνια προμηνύουν καλή σοδιά και 
μια χρονιά γεμάτη ευφορία. Σας ευχόμαστε ένα ελπιδο-
φόρο Νέο Έτος!» γράφει στην ανάρτησή της η κινεζική 
πρεσβεία. Επίσης, παραθέτει φωτογραφίες από τον χιο-
νισμένο περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο όπου βρίσκεται 
η πρεσβεία. 
Η βρετανική πρεσβεία παραθέτει φωτογραφίες από τη 
χιονισμένη κατοικία της Βρετανίδας πρέσβη στο κέντρο 
της Αθήνας. ««Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα» αλλά να που 
έχουμε χιόνι στη βρετανική πρεσβευτική κατοικία στο κέ-
ντρο της Αθήνας!» σημειώνει στην ανάρτησή της. 
Η πρεσβεία της Ιρλανδίας αναρτά φωτογραφία από τη 
χιονόπτωση στην πλατεία Συντάγματος, με φόντο το Κοι-
νοβούλιο και γράφει: «Η όμορφη χιονισμένη Αθήνα». 
Ο Νορβηγός πρέσβης αναφέρει στο Twitter: Το χιόνι στην 
Αθήνα δεν είνα πρόβλημα! Η συνάδελφός μου Marit φτά-
νει στη νορβηγική πρεσβεία σήμερα το πρωί! 
Με ένα φινλανδικό ρητό «Δεν υπάρχει κακός καιρός, μόνο 
άσχημα ρούχα» και μια φωτογραφία στην οποία απεικο-
νίζονται δύο άνδρες με τα μαγιό τους σε ξαπλώστρες σε 
χιονισμένο τοπίο και με θέα τη θάλασσα, υποδέχεται ο 
Φινλανδός πρέσβης στην Αθήνα τη χιονόπτωση.
«Η ελβετική πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα καλυμμένη 
με χιόνι, σαν να μας «επισκέπτονται» οι Άλπεις, γνωρίζο-
ντας ότι δεν είναι εύκολο να ταξιδέψουμε αυτές τις μέρες!» 
γράφει σε ανάρτησή της η πρεσβεία της Ελβετίας στη 
χώρα μας. 

«ΜΗΔΕΙΑ»: ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
Επεκτείνεται έως τις 19/2 το μεταβατικό διάστημα για τις νέες βεβαιώσεις μετακίνησης των εργαζομένων λόγω της κακοκαιρίας
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Σε μια συμφωνία-σταθμό για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και του απορρήτου, κατά τη χρήση υπηρεσιών online 
επικοινωνιών, κατέληξε η Ευρώπη. Μετά από τέσσερα χρόνια 
διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει μια νέα σελί-
δα, όσον αφορά στους κανόνες περί προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy)., σύμφωνα με 
το sepe.gr
Στο πεδίο εφαρμογής του ePrivacy εντάσσονται ορισμένες 
δραστηριότητες με εξαιρετικά αυξημένο ενδιαφέρον, όπως η 
απευθείας εμπορική προώθηση με email, τα cookies, καθώς και 
οι Over-the-Top υπηρεσίες επικοινωνιών, όπως το WhatsApp, 
το Facebook Messenger και το Skype.
Η Ε.Ε. ξεκίνησε τις σχετικές διαπραγματεύσεις το 2017, ωστόσο, 
οι διαφωνίες μεταξύ των χωρών-μελών σε πολύπλοκα ζητήμα-
τα, όπως οι κανόνες για τα cookies, οι διατάξεις σχετικά με την 
ανίχνευση και τη διαγραφή υλικού παιδικής πορνογραφίας και 
οι απαιτήσεις συγκατάθεσης, οδήγησαν σε συνεχείς αποτυχίες 
τη σχετική συμφωνία.
Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν χθες για τους αναθεωρημένους 
κανόνες, οι οποίοι - μεταξύ άλλων - προσδιορίζουν τις περι-
πτώσεις στις οποίες οι πάροχοι επιτρέπεται να επεξεργάζονται 
δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να έχουν πρόσβαση 
σε δεδομένα αποθηκευμένα σε συσκευές τελικών χρηστών.
Από το GDPr στο ePrivacy
Πρακτικά πρόκειται για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης 
Οδηγίας του 2002 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Στόχος της αναθεώρησης είναι να 
ληφθούν υπόψη οι νέες τεχνολογικές υπηρεσίες, όπως οι υπη-
ρεσίες φωνής μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου (voice over IP), 
οι υπηρεσίες emails και instant messaging.
 Το νέο πλαίσιο συμπληρώνει τον GDPR: για παράδειγμα, σε 
αντίθεση με τον GDPR, πολλές διατάξεις για την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα εφαρ-
μόζονται τόσο σε φυσικά, όσο και σε νομικά πρόσωπα. Με τη 
χθεσινή συμφωνία, η πορτογαλική Προεδρία μπορεί να αρχίσει 

συνομιλίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του τελικού κειμέ-
νου. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσί-
ευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και θα αρχίσει να 
εφαρμόζεται δύο έτη αργότερα.
Ποιους αφορά
Ο κανονισμός θα καλύπτει το περιεχόμενο ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών, που μεταδίδεται μέσω διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσι-
ών και δικτύων, καθώς και τα μεταδεδομένα. Τα μεταδεδομένα 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη 
θέση και τον χρόνο και τον αποδέκτη της επικοινωνίας. Θεω-
ρούνται δυνητικά εξίσου ευαίσθητα με το περιεχόμενο.
Για να εξασφαλιστεί η πλήρης προστασία των δικαιωμάτων 
ιδιωτικότητας και να προωθηθεί ένα αξιόπιστο και ασφαλές 
Internet of Things, οι κανόνες θα καλύπτουν, επίσης, τα δεδο-
μένα που μεταβιβάζονται μεταξύ μηχανών μέσω δημόσιου 
δικτύου.
Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα
Κατά κανόνα, τα δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα εί-
ναι απόρρητα. Η επεξεργασία δεδομένων ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη θα επιτρέπεται σε 
περιπτώσεις, όπως η διασφάλιση της ακεραιότητας των υπηρε-
σιών επικοινωνιών, ο έλεγχος της παρουσίας κακόβουλου λο-
γισμικού ή ιών ή περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών 
δεσμεύεται από το δίκαιο της Ε.Ε. ή των κρατών - μελών για τη 
δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την πρόληψη απειλών κατά της 
δημόσιας ασφάλειας.
Τα metadata
Τα μεταδεδομένα μπορούν να υποβάλλονται, για παράδειγμα, 
σε επεξεργασία για τιμολόγηση ή για τον εντοπισμό ή την παύ-
ση δόλιας χρήσης. Με τη συγκατάθεση του χρήστη, οι πάροχοι 
υπηρεσιών θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούν 
τα μεταδεδομένα για την εμφάνιση των κινήσεων κυκλοφορί-
ας, ώστε να βοηθούν τις δημόσιες αρχές και τους μεταφορείς 
να αναπτύσσουν νέες υποδομές εκεί, όπου υπάρχει μεγαλύτερη 
ανάγκη. 

Τα μεταδεδομένα μπορούν, επίσης, να υφίστανται επεξεργασία 
για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων των χρηστών, 
μεταξύ άλλων για την παρακολούθηση επιδημιών και της εξά-
πλωσης τους ή σε καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανά-
γκης, ιδίως φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να επεξεργάζονται με-
ταδεδομένα για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο 
συλλέχθηκαν, ακόμη κι όταν αυτό δεν γίνεται με τη συγκα-
τάθεση του χρήστη ή δυνάμει ορισμένων διατάξεων σχετικά 
με νομοθετικά μέτρα βάσει του δικαίου της Ε.Ε. ή του δικαίου 
κράτους - μέλους. 
Η επεξεργασία αυτή για άλλο σκοπό πρέπει να είναι συμβατή με 
τον αρχικό σκοπό και να υπόκειται σε ισχυρές ειδικές διασφα-
λίσεις. 
Περί cookies
Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να έχει πραγματική επιλογή, όσον 
αφορά την αποδοχή cookies ή παρόμοιων αναγνωριστικών 
κωδικών. Η εξάρτηση της πρόσβασης σε δικτυακό τόπο από τη 
συγκατάθεση για τη χρήση cookies για πρόσθετους σκοπούς ως 
εναλλακτική λύση αντί της επί πληρωμή πρόσβασης θα επιτρέ-
πεται, εάν ο χρήστης είναι σε θέση να επιλέξει μεταξύ της εν λόγω 
προσφοράς και ισοδύναμης προσφοράς του ίδιου παρόχου, 
που δεν συνεπάγεται συγκατάθεση για τα cookies. 
Προκειμένου να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη συγκα-
τάθεση για τα cookies, o τελικός χρήστης θα μπορεί να δίνει 
τη συγκατάθεσή του για τη χρήση ορισμένων ειδών cookies, 
καταχωρώντας έναν ή περισσότερους παρόχους σε κατάλογο 
εγκεκριμένων παρόχων στις ρυθμίσεις του browser. 
Οι πάροχοι λογισμικού θα ενθαρρυνθούν να διευκολύνουν 
τους χρήστες να εγκαθιστούν και να τροποποιούν καταλόγους 
εγκεκριμένων παρόχων στους φυλλομετρητές τους και να ανα-
καλούν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.

Ξεπέρασαν τις 300.000 τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις σε όλη 
την Ελλάδα που έχουν πρόσβαση σε 100% οπτική ίνα μέχρι το 
σπίτι (FTTH) μέσω του COSMOTE Fiber[1], του μεγαλύτερου δι-
κτύου οπτικών ινών στη χώρα, με τηνCOSMOTEνα επιτυγχάνει 
τον φιλόδοξο στόχο που είχε θέσει για την επέκταση του δικτύου 
οπτικών ινών μέχρι το τέλος του 2020. 
«Η δυναμική του δικτύου FibertotheHome επιβεβαιώνεται συνε-
χώς, καθώς η ανάγκη αλλά και η ζήτηση για εγγυημένεςυπερ-υ-
ψηλές ταχύτητες διαρκώς αυξάνεται.Σε κάθε περιοχή όπου φθάνει 
η υποδομή Fiber to the Home, εγκαινιάζεται μία νέα ψηφιακή 
πύλη για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της με απεριόρι-
στες δυνατότητες συνδεσιμότητας και αξιοποίησης καινοτόμων 
τεχνολογικών εφαρμογών. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του 
Ομίλου ΟΤΕ που, σε μια δύσκολη χρονιά με πολλές προκλήσεις, 
συνέβαλαν στην υπερεπίτευξη του στόχου που είχαμε θέσει για 
την ανάπτυξη του δικτύου μας. Είμαι σίγουρος ότι, με την πολύτι-

μη συνδρομή των ανθρώπων μας στις τεχνολογικές υπηρεσίες σε 
όλη τη χώρα, θα κατακτήσουμε νέες κορυφές», δήλωσε σχετικά ο 
ChiefOfficer Τεχνολογίας και Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ, κ. Στέφανος 
Θεοχαρόπουλος. 
Ακόμα περισσότερες περιοχές - 500.000 γραμμές FTTh 
έως το τέλος της χρονιάς 
Συνεχίζοντας δυναμικά τις επενδύσεις της στην ανάπτυξη κι επέ-
κταση του δικτύου οπτικών ινών, η COSMOTE «ενεργοποίησε» 
14 επιπλέον νέες περιοχές στην ελληνική επικράτεια ,με πρόσβαση 
σευπερ-υψηλές ταχύτητες και τις απεριόριστες δυνατότητες της 
οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι. Επιπλέον, η υποδομή FibertotheHome 
επεκτείνεται σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά κι επιχειρήσεις πε-
ριοχών που η οπτική ίνα έχει ήδη ενεργοποιηθεί και ξεκινήσει τη 
διάθεσή της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 
Ξεκινώντας από τον Βορρά, δυνατότητα σύνδεσης σε 100% 
οπτική ίνα μέχρι την πρίζα έχουν πλέον η Ορεστιάδα, η Φλώρινα 

και τα Γρεβενά, ενώ το FTTHεπεκτάθηκε σε ακόμα περισσότερα 
νοικοκυριά κι επιχειρήσεις της Δράμας και της Καστοριάς. Η Λά-
ρισα κι η Λέσβος απέκτησαν πρόσβαση σε εγγυημένες ταχύτητες 
100 & 200Mbps, ενώ στην Πελοπόννησο προστέθηκε το Αίγιο 
και το Ναύπλιο. Στην Αττική, πρόσβαση σε υποδομή FTTH μέσω 
COSMOTEFiber, απέκτησαν οι περιοχές των Αμπελοκήπων, του 
Ζωγράφου, της Ελευσίνας, του Λαυρίου και των Σπάτων. 
Τέλος Ιανουαρίου προστέθηκε η Ηγουμενίτσα και η Λιβαδειά, 
ανεβάζοντας τιςδιαθέσιμες γραμμές FTTHστις 325.000,ενώ ο 
στόχος-πρόκληση της χρονιάς είναι οι500.000 γραμμέςσεόλη τη 
χώρα. Χάρη στη συνεχή επέκταση του δικτύου, o Όμιλος ΟΤΕ πα-
ραμένει πρώτος σε πληθυσμιακή κάλυψη, έχοντας εγκαταστήσει 
πάνω από το77%των συνολικών γραμμών FTTH της χώρας.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ γΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

coSMoTe: ΠΕΤΥΧΕ ΤΟΝ ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΣΤΟΧΟ ΤΩΝ 300.000 γΡΑΜΜΩΝ FiBerToThehoMe ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Στο επίκεντρο της παγκόσμιας κινητικότητας για συγχω-
νεύσεις και εξαγορές θα βρεθεί - και - το 2021 ο κλάδος 
της τεχνολογίας. Ειδικά οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα 
τεθούν μεταξύ των πιο πιθανών επενδυτικών στόχων την 
επόμενη διετία.
Το Internet of Things, η Τεχνητή Νοημοσύνη και το cloud 
βρίσκονται μεταξύ των πιο πιθανών επενδύσεων τα επό-
μενα δύο χρόνια (67%, 64% και 61%, αντίστοιχα). Υπέρ 
αυτής της τάσης συνηγορεί η ταχεία μετάβαση στο ηλε-
κτρονικό εμπόριο και την απομακρυσμένη εργασία, κα-
θώς και ο επανασχεδιασμός των αλυσίδων εφοδιασμού. 
Άλλωστε και το 2020, ο κλάδος της τεχνολογίας πρωτα-
γωνίστησε σε επιχειρηματικές συμφωνίες, που αφορού-
σαν συγχωνεύσεις και εξαγορές (Σ&Ε). Στο πεδίο των Σ&Ε, 
ο πιο ενεργός κλάδος το 2020 ήταν αυτός της τεχνολογίας, 
των ΜΜΕ και των τηλεπικοινωνιών με 5.755 συμφωνίες 
αξίας $973 δισ., που συνιστά αύξηση 6% σε ετήσια βάση 
έναντι του 2019. 
Ακολούθησε ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρε-
σιών με 901 συμφωνίες αξίας $352 δισ. (αύξηση 8%) και 
αυτός της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
με 525 συμφωνίες, αξίας $142 δισ. (αύξηση 34%). Στον 
αντίποδα, οι κλάδοι που έχουν εκτεθεί περισσότερο στην 
πανδημία του COVID-19 σημείωσαν έντονη επιβράδυνση 
σε Σ&Ε το 2020, ως αποτέλεσμα των lockdowns και της 
επιδείνωσης της οικονομίας. 
Ο βιομηχανικός κλάδος (πτώση 18%, σε σύγκριση με το 
2019, στα $262 δισ.) και ο κλάδος των καταναλωτικών 
προϊόντων (πτώση 16%, στα $156 δισ.), βρέθηκαν ιδιαί-

τερα εκτεθειμένοι στις επιπτώσεις. 
Η τεχνολογία διαμορφώνει τις εξελίξεις
Η αύξηση της δραστηριότητας Σ&Ε καταγράφεται την 
ώρα που σχεδόν τα δύο τρίτα (62%) των στελεχών πι-
στεύουν ότι οι επιχειρήσεις τους πρέπει να μετασχηματί-
σουν το λειτουργικό τους μοντέλο τα επόμενα δύο χρόνια. 
Σύμφωνα με την έρευνα της EY, Digital Investment Index, 
για να το επιτύχουν αυτό, αρχίζουν να στρέφονται σε ανα-
δυόμενες τεχνολογίες. 
Μάλιστα, το 52% των στελεχών, που επιδίωξαν την 
ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών μέσω Σ&Ε, δη-
λώνουν ότι η προσέγγιση αυτή ξεπέρασε τις προσδοκίες 
τους. Την ίδια στιγμή, το 45% εκφράζει την ίδια άποψη για 
τις ψηφιακές συνεργασίες. 
Οι γεωπολιτικές αλλαγές θα επηρεάσουν, επίσης, τις 
στρατηγικές αποφάσεις για τα κεφάλαια, όπως οι Σ&Ε και 
η είσοδος ή έξοδος από ορισμένες αγορές. Σύμφωνα με 
το 2021 Geostrategic Outlook της EY, η ανάλυση αυτών 
των κινδύνων καθίσταται πιο σημαντική στο τρέχον πε-
ριβάλλον, με την πανδημία να λειτουργεί ως ένας μεγάλος 
επιταχυντής για γεωπολιτικές αλλαγές. 
Στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μετα-
βλητές, όπως το Brexit και ο αντίκτυπος νέων πολιτικών 
που θα προκύψουν από τη νέα κυβέρνηση στις ΗΠΑ, θα 
παίξουν βασικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη 
επανεξετάζουν την εταιρική τους στρατηγική και την κα-
τανομή κεφαλαίων.

 

Κινητικότητα το 2021
Το 2021 αναμένεται ισχυρή ανάκαμψη της αξίας των 
συγχωνεύσεων και εξαγορών παγκοσμίως, καθώς οι 
συνθήκες για περαιτέρω αύξηση των συγχωνεύσεων και 
εξαγορών θεωρούνται εξαιρετικά ώριμες. Έπειτα από μία 
χρονιά συνεχών αυξομειώσεων, η αυξητική τάση της αξί-
ας των συμφωνιών, που καταγράφεται από τις αρχές του 
3ου τριμήνου του 2020, θα συνεχιστεί και το 2021. 
Κι αυτό καθώς οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για βελ-
τίωση της οικονομικής τους δραστηριότητας και επανα-
καθορίζουν το μέλλον τους για τη μετά-COVID-19 εποχή. 
Σύμφωνα με έρευνα της EY, που εξετάζει τις παγκόσμιες 
τάσεις για τις Σ&Ε το 2020 και τις προοπτικές το 2021, το 
περασμένο έτος η συνολική αξία των συναλλαγών σημεί-
ωσε την πέμπτη καλύτερη επίδοση της μετά από την πα-
γκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, παρά την κατάρρευση 
των Σ&Ε το 1ο εξάμηνο. 
Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα, με συνολική αξία $2,9 
τρισ., η αξία των Σ&Ε παγκοσμίως το 2020 μειώθηκε, σε 
σχέση με τα $3,3 τρισ. το 2019. Στην αμερικανική ήπειρο, 
η αξία των Σ&Ε μειώθηκε κατά 29% στα $1,27 τρισ. Ειδικά 
η αγορά των ΗΠΑ σημείωσε πτώση 80% σε σύγκριση με 
το 2019, στη διάρκεια του lockdown. 
Στην περιοχή της EMEIA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία 
και Αφρική), η μείωση της αξίας των συμφωνιών περιορί-
στηκε στο 3% στα $815 δισ., με την περιοχή να έχει ανα-
κτήσει το μεγαλύτερο μέρος του χαμένου εδάφους από τις 
αρχές του έτους.

Ισχυρές αντιστάσεις στην κρίση, που προκαλεί ο νέος 
κορωνοϊός, επέδειξε η παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικών 
καταναλωτικών ειδών. Για την ακρίβεια, ο κλάδος, παρά 
την οικονομική στενωπό και τη μείωση των εισοδημάτων, 
κατάφερε να εμφανίσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 
2020, σύμφωνα με το sepe.gr. 
Μεσούσης της πανδημίας, η αξία της αγοράς ηλεκτρονι-
κών ειδών για καταναλωτική χρήση διευρύνθηκε κατά 
7% σε ετήσια βάση το 2020 και έφτασε τα $358,5 δισ. 
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Strategy Analytics 
για την παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικών καταναλωτικών 

αγαθών, οι αποστολές οικιακών υπολογιστών και tablets 
αυξήθηκαν κατά 11% το περασμένο έτος. Η αγορά δια-
μορφώθηκε - σε όγκο - στα 396 εκατ. μονάδες. 
Τα δε έσοδα από τις πωλήσεις υπολογιστών και tablets 
για καταναλωτική χρήση, αυξήθηκαν κατά 17% στα 
$199 δισ. Τη ζήτηση τροφοδότησε το καθεστώς των 
lockdowns, που επιβλήθηκαν ανά τον κόσμο για τον 
περιορισμό της περαιτέρω μετάδοσης του COVID-19. Οι 
ανάγκες της εξ αποστάσεως εργασίας και της online εκ-
παίδευσης λειτούργησαν ευεργετικά για τις πωλήσεις στη 
συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς εκατομμύρια πολίτες 

χρειάστηκαν νέες συσκευές για να καλύψουν τις απροσ-
δόκητες απαιτήσεις. 
Στο μεταξύ, ανοδικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις στην 
κατηγορία του gaming με την αξία της αγορά κονσόλας 
για παιχνίδια να διευρύνεται κατά 18% στα $11,9 δισ. Πά-
ντως, δεν ήταν θετικές οι επιδόσεις σε όλες τις επιμέρους 
κατηγορίες: οι πωλήσεις ασύρματων ηχείων (συμπερι-
λαμβανομένων των έξυπνων ηχείων) μειώθηκαν κατά 
3% στα 240 εκατ. μονάδες.

Η ΤΕΧΝΟΛΟγΙΑ ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ γΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟ 2021

Η ΑγΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: ΑΥΞΗΣΗ 7% ΤΟ 2020
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Το «112», ο κοινός αριθμός της ΕΕ για τις επικοινωνίες έκτακτης 
ανάγκης, σώζει ζωές εδώ και 30 χρόνια και βοηθάει τους Ευρω-
παίους να ταξιδεύουν με ασφάλεια έχοντας πρόσβαση στις υπη-
ρεσίες έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, σύμφωνα 
με ανακοίνωση της ΕΕ. 
Το 2019 οι Ευρωπαίοι κάλεσαν το «112» περίπου 150 εκατ. φο-
ρές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 56 % του συνόλου των κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια πραγματοποιήθη-
καν περίπου 1,5 δισ. κλήσεις προς τον αριθμό.  
Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: 
«Το 112 κρατά τους Ευρωπαίους ασφαλείς, επιτρέποντάς τους 
να έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ΕΕ. Όλοι οι πολίτες πρέπει να 
γνωρίζουν τον ενιαίο αριθμό της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να 

εξασφαλίζουν τη χρήση της πλέον καινούριας τεχνολογίας για την 
αποτελεσματική ανταπόκριση στους καλούντες που βρίσκονται σε 
κίνδυνο.» 
Οι χειριστές και τα συστήματα των εθνικών κέντρων λήψης 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης που είναι πίσω από τον αριθμό 112 
πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και τον σωστό 
χειρισμό των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή υπο-
στηρίζει την τεχνολογική αναβάθμιση των επικοινωνιών έκτα-
κτης ανάγκης. Για παράδειγμα, η υλοποίηση του προηγμένου 
συστήματος εντοπισμού κινητών (Advanced Mobile Location 
— AML) χρηματοδοτήθηκε σε 10 κράτη μέλη μέσω των έργων 
HELP112 και HELP112 II. 
 Σε 10 χρόνια το AML θα μπορούσε να σώσει περισσότερες από 
10.000 ζωές στην ΕΕ, εντοπίζοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τη 

θέση του καλούντος. Όταν κάποιος τηλεφωνεί στο 112 από το 
έξυπνο κινητό του, το AML χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του τη-
λεφώνου και το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Galileo της ΕΕ, 
για να μεταδώσει με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τη θέση του 
καλούντος στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το AML είναι διαθέ-
σιμο σε 19 κράτη μέλη, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Η Επιτροπή 
καλεί όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν γρήγορα αυτή τη ζω-
τικής σημασίας τεχνολογία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  
Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή 
του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 στα κράτη μέλη μέσω τακτι-
κών εκθέσεων. 

Σε έκθεση που δημοσιεύουν σήμερα το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
της Επιτροπής και ο Οργανισμός της ΕΕ για την Κυβερνοασφά-
λεια (ENISA), εξετάζονται οι κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας που 
συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) στα αυτόνομα 
οχήματα και διατυπώνονται συστάσεις για τον μετριασμό τους.  
Η έκθεση συστήνει να ακολουθείται μια προσέγγιση ασφάλειας, 
ήδη από τον σχεδιασμό, κατά την ανάπτυξη των λειτουργικών 
δυνατοτήτων ΤΝ στα αυτόνομα οχήματα, όπου η κυβερνοα-
σφάλεια καθίσταται κεντρικό στοιχείο σχεδιασμού των οχημά-
των.  
Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, 
Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Τα 
αυτόνομα οχήματα μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυ-
νατότητές τους για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μόνο 
εάν είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους κυβερνο-
ασφάλειας. Χαιρετίζω την έκθεση αυτή και παροτρύνω τους 
κατασκευαστές αυτοκινήτων, τους υπεύθυνους χάραξης πολι-

τικής και τους ερευνητές να συνεργαστούν στενά, για να δοθεί 
συνέχεια στις πρακτικές συστάσεις της έκθεσης για τη διασφά-
λιση της ασφάλειας των μελλοντικών αυτόνομων οχημάτων».  
Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε: «Η 
αυτόνομη οδήγηση, τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά 
οχήματα και η συλλογική κινητικότητα θα αποτελέσουν τους 
βασικούς μοχλούς της αυτοκινητοβιομηχανίας τα επόμενα 
χρόνια. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι καινοτομίες αυτές είναι 
ασφαλείς και αξιόπιστες ήδη από τον σχεδιασμό. Από κοινού με 
τα κράτη μέλη, θέτουμε σε εφαρμογή ένα ισχυρό πλαίσιο για 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών —
μεταξύ άλλων, με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοα-
σφάλεια, μια πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, την εργαλειοθήκη της ΕΕ 
για την ασφάλεια του 5G και το πλαίσιο της ΕΕ για την κυβερ-
νοασφάλεια». 
Ο Juhan Lepassaar, Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού 

της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια, δήλωσε: «Όταν ένα αυτόνομο 
όχημα σε επισφαλή κατάσταση διασχίζει τα σύνορα κράτους 
μέλους της ΕΕ, το ίδιο ισχύει και για τα τρωτά σημεία του. Η 
κυβερνοασφάλεια δεν πρέπει να θεωρείται ως θετική συνέπεια, 
αλλά μάλλον ως προϋπόθεση για την αξιόπιστη κυκλοφορία 
των οχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους». 
Η έκθεση συνιστά τη συστηματική αξιολόγηση της ασφάλειας 
και της επικινδυνότητας των στοιχείων ΤΝ πριν και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξής τους. Ζητεί επίσης να υιοθε-
τηθούν πολιτικές ασφάλειας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύ-
νης, καθώς και μια νοοτροπία ασφάλειας, όπου όλοι οι φορείς 
που συμμετέχουν στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων είναι 
επαρκώς καταρτισμένοι στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και 
συνεργάζονται με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς 
προϊόντος. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 

Σήμερα, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(ΚΚΕρ) δημοσίευσε νέα έκθεση σχετικά με το δημογραφικό τοπίο 
στις διάφορες περιοχές της ΕΕ. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην 
παραδοσιακή ανάλυση σε επίπεδο χώρας, αλλά διερευνά λεπτο-
μερώς, ακόμη και σε επίπεδο συνοικιών, τις δημογραφικές μετα-
βολές στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την έκθεση, ο πληθυσμός της 
Ευρώπης γερνάει, αλλά δεν γερνούν όλες οι περιοχές με τον ίδιο 
ρυθμό. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι το χάσμα μεταξύ των περιφε-
ρειών με αυξανόμενο και με μειούμενο πληθυσμό αναμένεται να 
διευρυνθεί τις επόμενες δεκαετίες.  
Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δη-
μογραφίας Ντούμπραβκα Σούιτσα δήλωσε σχετικά: «Η έκθεση 
σχετικά με το δημογραφικό τοπίο στις διάφορες περιοχές της ΕΕ 
μάς εφοδιάζει με τις πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειαζόμα-
στε για να κατανοήσουμε καλύτερα τις δημογραφικές μεταβολές 
στην Ευρώπη και να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας στη νέα 
πραγματικότητα στο πεδίο. Μας βοηθά να συλλάβουμε την πο-

λυμορφία των περιφερειακών δυναμικών, ώστε να στοχεύσουμε 
καλύτερα τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε για τις νέες προ-
κλήσεις με τις οποίες είμαστε όλοι αντιμέτωποι».  
Η κ. Μαρίγια  Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτι-
σμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, η οποία είναι αρμόδια για το Κοι-
νό Κέντρο Ερευνών, δήλωσε σχετικά: «Η έκθεση αυτή βασίζεται 
στη δημογραφική γνώση που κατέχει το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
και θα συνεισφέρει στη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών για 
την αντιμετώπιση της οικονομικής ή δημογραφικής παρακμής. 
Η δημογραφία δεν έχει σημασία μόνο για μια ισχυρή ευρωπαϊκή 
οικονομία, αλλά και για τη λειτουργία των δημοκρατιών μας». 
Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι νέοι που μετακινούνται, για λόγους 
εργασίας ή σπουδών, επηρεάζουν σημαντικά τις δημογραφικές 
μεταβολές, με αποτέλεσμα ορισμένες περιφέρειες να ευημερούν 
και άλλες να υστερούν.  
Η πολιτική συνοχής της ΕΕ, καθώς και οι πολιτικές καινοτομίας που 
στοχεύουν τις περιφέρειες, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμε-

τώπιση των εδαφικών ανισορροπιών, παρέχοντας υπηρεσίες και 
οικονομικές ευκαιρίες, έτσι ώστε περιοχές που σήμερα έχουν ερη-
μώσει να καταστούν ελκυστικότεροι τόποι διαβίωσης. Πρόσφατα, 
η Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο και ξεκίνησε δημόσια διαβού-
λευση προκειμένου να συζητηθούν πιθανοί τρόποι πρόβλεψης 
και αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της 
γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού.  
Η τελευταία αυτή έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών έρχεται 
να προσθέσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την εδαφική δι-
άσταση της δημογραφικής αλλαγής, τις προκλήσεις και τις ευκαι-
ρίες που παρουσιάζονται και θα αξιοποιηθεί στην εκπόνηση ενός 
μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές, το οποίο 
θα παρουσιάσει η Επιτροπή τον Ιούνιο. Το δελτίο Τύπου του ΚΚΕρ 
είναι διαθέσιμο εδώ.  

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑγΚΗΣ 112 ΚΛΕΙΝΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

h ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΔΗγΗΣΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟγΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/cybersecurity-challenges-uptake-artificial-intelligence-autonomous-driving
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-data-and-analyses-on-demography-growth-decline-and-ageing
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Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την 
πανδημία του κορωνοϊού. Η αναζωπύρωση των κρου-
σμάτων, σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων, μεταδο-
τικότερων στελεχών του κορωνοϊού, έχουν υποχρεώσει 
πολλά κράτη μέλη να επιβάλουν εκ νέου μέτρα ανάσχεσης 
ή να τα καταστήσουν αυστηρότερα. Ταυτόχρονα, η έναρ-
ξη των προγραμμάτων εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ 
αφήνει περιθώρια για επιφυλακτική αισιοδοξία.
Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επανέλ-
θει με τη χαλάρωση των μέτρων ανάσχεσης
Σύμφωνα με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2021, 
η οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί κατά 3,8 % 
το 2021 και το 2022. Η οικονομία της ΕΕ προβλέπεται να 
αναπτυχθεί κατά 3,7 % το 2021 και κατά 3,9 % το 2022.
Οι οικονομίες της ευρωζώνης και της ΕΕ αναμένεται να 
φτάσουν στα προ της κρίσης επίπεδα παραγωγής νωρί-
τερα από ό,τι αναμενόταν στις φθινοπωρινές οικονομικές 
προβλέψεις 2020, κυρίως χάρη στην ισχυρότερη από την 
αναμενόμενη δυναμική ανάπτυξης που προβλέπεται για 
το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και το 2022. 
Μετά την ισχυρή ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου του 
2020, η οικονομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε ξανά 
το τέταρτο τρίμηνο, καθώς το δεύτερο κύμα της πανδη-
μίας πυροδότησε νέα μέτρα ανάσχεσης. Δεδομένου ότι 
τα μέτρα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν, οι οικονομίες 
της ΕΕ και της ευρωζώνης αναμένεται να συρρικνωθούν 
το πρώτο τρίμηνο του 2021. Η οικονομική ανάπτυξη 
αναμένεται να επανέλθει την άνοιξη και να επιταχυνθεί 
το καλοκαίρι, με δεδομένη την πρόοδο των προγραμ-
μάτων εμβολιασμού και τη σταδιακή χαλάρωση των 
μέτρων ανάσχεσης. Η βελτίωση των προοπτικών για την 
παγκόσμια οικονομία αναμένεται επίσης να στηρίξει την 
ανάκαμψη.
Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας παραμένουν 
άνισες μεταξύ των κρατών μελών και η ταχύτητα της ανά-
καμψης προβλέπεται επίσης να ποικίλλει σημαντικά.
Οι προοπτικές του πληθωρισμού θα παραμεί-
νουν συγκρατημένες
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο πληθωρισμός στην ευρω-
ζώνη αναμένεται να αυξηθεί από 0,3 % το 2020 σε 1,4 % 
το 2021 και, στη συνέχεια, να επιβραδυνθεί ελαφρά σε 1,3 
% το 2022. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη και στην ΕΕ 
για το 2021 προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρά σε σύγκριση 
με το φθινόπωρο, πλην όμως αναμένεται, συνολικά, να 
παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Η καθυστερημένη ανά-
καμψη αναμένεται να συνεχίσει να μειώνει τις πιέσεις στις 
τιμές από την πλευρά της συνολικής ζήτησης. Το 2021 ο 
πληθωρισμός θα αυξηθεί προσωρινά λόγω των θετικών 
αποτελεσμάτων βάσης στην αύξηση των τιμών της ενέρ-

γειας, των φορολογικών προσαρμογών, ιδίως στη Γερ-
μανία, και της επίδρασης της συμπιεσμένης ζήτησης που 
προσκρούει σε ορισμένους εναπομένοντες περιορισμούς 
σε επίπεδο προσφοράς. Το 2022, με την προσαρμογή της 
προσφοράς και τη σταδιακή μείωση των αποτελεσμάτων 
βάσης, ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει και 
πάλι. 
Η υψηλή αβεβαιότητα και οι σημαντικοί κίνδυ-
νοι παραμένουν
Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις είναι πιο 
ισορροπημένοι σε σχέση με το φθινόπωρο, αν και παρα-
μένουν υψηλοί. Εξαρτώνται κυρίως από την εξέλιξη της 
πανδημίας και την επιτυχία των εκστρατειών εμβολια-
σμού.
Οι θετικοί κίνδυνοι συνδέονται με την πιθανότητα η δια-
δικασία εμβολιασμού να οδηγήσει σε ταχύτερη από την 
αναμενόμενη χαλάρωση των μέτρων ανάσχεσης και, συ-
νεπώς, σε ταχύτερη και ισχυρότερη ανάκαμψη. Επίσης, το 
NextGenerationEU, το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ με ακρο-
γωνιαίο λίθο τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερη από την 
αναμενόμενη ανάπτυξη, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη 
χρηματοδότηση, ως επί το πλείστον, δεν έχει ακόμη εν-
σωματωθεί στις προβλέψεις αυτές. 
Όσον αφορά τους αρνητικούς κινδύνους, η πανδημία θα 
μπορούσε βραχυπρόθεσμα να αποδειχθεί πιο επίμονη 
ή πιο σοβαρή σε σχέση με την παραδοχή της παρού-
σας πρόβλεψης ή να σημειωθούν καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση των προγραμμάτων εμβολιασμού. Αυτό θα 
μπορούσε να καθυστερήσει τη χαλάρωση των μέτρων 
ανάσχεσης, γεγονός που θα επηρέαζε, με τη σειρά του, το 
χρονοδιάγραμμα και την ισχύ της αναμενόμενης ανάκαμ-
ψης. Υπάρχει επίσης κίνδυνος η κρίση να αφήσει βαθύτε-
ρα πλήγματα στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της ΕΕ, 
ειδικότερα με εκτεταμένες πτωχεύσεις και απώλειες θέσε-
ων εργασίας. Αυτό θα έπληττε επίσης τον χρηματοπιστω-
τικό τομέα και θα οδηγούσε σε αύξηση της μακροχρόνιας 
ανεργίας και σε επιδείνωση των ανισοτήτων.
Τα μέλη της Επιτροπής δήλωσαν:
Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δή-
λωσε τα εξής: «Οι σημερινές προβλέψεις προσφέρουν 
πραγματική ελπίδα σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας 
για όλους μας. Η σταθερή ανάκαμψη της ανάπτυξης που 
αναμένεται για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους 
δείχνει με μεγάλη σαφήνεια ότι σιγά σιγά ξεπερνάμε την 
κρίση. Μια δυναμική ευρωπαϊκή αντίδραση θα έχει καθο-
ριστική σημασία για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η 
απώλεια θέσεων εργασίας, ο αποδυναμωμένος εταιρικός 

τομέας και οι αυξανόμενες ανισότητες. Έχουμε ακόμη να 
κάνουμε πολλά για να περιορίσουμε τις ευρύτερες κοινω-
νικοοικονομικές επιπτώσεις. Η δέσμη μέτρων ανάκαμψης 
θα συμβάλει σημαντικά στη στήριξη της ανάκαμψης, σε 
συνδυασμό με τη διάθεση των εμβολίων και την πιθανή 
άνοδο της παγκόσμιας ζήτησης.»
Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε 
τα εξής: «Οι Ευρωπαίοι διανύουν δύσκολους καιρούς. 
Βρισκόμαστε ακόμη αντιμέτωποι με την οδυνηρή κρίση 
της πανδημίας και τις κοινωνικές και οικονομικές της συ-
νέπειες. Ωστόσο, επιτέλους, βλέπουμε φως στην άκρη του 
τούνελ. Με την αύξηση του αριθμού των εμβολιασθέντων 
κατά τους προσεχείς μήνες, η χαλάρωση των μέτρων 
ανάσχεσης αναμένεται να επιτρέψει την ενίσχυση της 
ανάκαμψης την άνοιξη και το καλοκαίρι. Η οικονομία της 
ΕΕ προβλέπεται να επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα 
του ΑΕΠ το 2022, νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν — αν 
και η απώλεια παραγωγής του 2020 δεν θα αντισταθμι-
στεί τόσο γρήγορα ούτε με τον ίδιο ρυθμό σε ολόκληρη 
την Ένωσή μας. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε πολ-
λαπλούς κινδύνους, που σχετίζονται, για παράδειγμα, με 
τις νέες μεταλλάξεις της COVID-19 και με την παγκόσμια 
επιδημιολογική κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, ο αντί-
κτυπος του Next Generation EU αναμένεται να δώσει τα 
επόμενα χρόνια ισχυρή ώθηση στις οικονομίες που έχουν 
πληγεί περισσότερο, η οποία δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη 
στις σημερινές προβλέψεις.»
Ιστορικό
Οι χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2021 αποτελούν 
επικαιροποίηση των φθινοπωρινών οικονομικών προ-
βλέψεων 2020 που παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο του 
2020, εστιάζοντας στην εξέλιξη του ΑΕΠ και του πληθω-
ρισμού σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε ένα σύνολο τεχνικών 
παραδοχών όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
τα επιτόκια και τις τιμές των βασικών προϊόντων, όπως 
ίσχυαν την 28η Ιανουαρίου 2021. Για όλες τις υπόλοιπες 
εισροές στοιχείων, καθώς και για τις παραδοχές σχετικά 
με τις κρατικές πολιτικές, οι παρούσες προβλέψεις λαμβά-
νουν υπόψη στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έως και τις 2 
Φεβρουαρίου. Οι προβλέψεις στηρίζονται στην παραδο-
χή αμετάβλητων πολιτικών, εκτός εάν έχουν εξαγγελθεί 
πολιτικές με αξιόπιστο τρόπο και έχουν προσδιοριστεί με 
επαρκείς λεπτομέρειες.
Οι επόμενες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα 
είναι οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2021 τον Μάιο 
του 2021.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2021: 
Παρά τον δύσκολο χειμώνα, υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ





 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)]
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Νέα διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων φόρου 
μεταβίβασης ακινήτων, μέσω TAXISnet, προγραμματίζει 
να καθιερώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ). Η διαδικασία αυτή θα μειώσει αισθητά τον χρόνο 
διεκπεραίωσης των υποθέσεων φορολογίας μεταβιβά-
σεων ακινήτων, η οποία είναι χρονοβόρα και κοστίζει σε 
ταλαιπωρία των συμβαλλόμενων μερών. 
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτίσει η 
ΑΑΔΕ, εντός των προσεχών εβδομάδων θα τεθεί σε λει-
τουργία στο σύστημα TAXISnet η νέα εφαρμογή για την 
ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας με-
ταβιβάσεων ακινήτων. Η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι 
προαιρετική έως τις 31 Μαΐου, ενώ από την 1η Ιουνίου 
2021 θα καταστεί υποχρεωτική. 
Το εγχείρημα, το οποίο μελετάται από την ΑΑΔΕ, κατά την 
τελευταία τριετία, φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την ισχύ-
ουσα σήμερα χρονοβόρο διαδικασία που προβλέπει τη 
χειρόγραφη συμπλήρωση των δηλώσεων και των συνυ-
ποβαλλόμενων φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας 
αξίας των ακινήτων, τη συγκέντρωση των δικαιολογητι-
κών εγγράφων, το «σκανάρισμα» των δηλώσεων, των 
φύλλων υπολογισμού και των δικαιολογητικών και την 
ένα προς ένα αποστολή τους, μέσω e-mail, στην αρμόδια 
ΔΟΥ ή την ταχυδρομική αποστολή του φακέλου με τις 
δηλώσεις, τα φύλλα υπολογισμού και τα δικαιολογητικά 
στη ΔΟΥ ή την αυτοπρόσωπη μετάβαση του φορολογού-
μενου για την κατάθεση του φακέλου με τις δηλώσεις και 
τα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της ΔΟΥ. 
Όλα στο γραφείο του συμβολαιογράφου 
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα ξεκινά και θα ολοκληρώνε-
ται στο γραφείο του συμβολαιογράφου. . Αυτό σημαίνει 
ότι κάθε φορολογούμενος που προχωρά σε αγορά ακινή-
του δεν θα χρειάζεται να επισκέπτεται την αρμόδια ΔΟΥ 
για να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς 
η δήλωση φόρου μεταβίβασης θα συντάσσεται και θα 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στο σύστημα TAXISnet, από 
τον συμβολαιογράφο, ενώ η διασταύρωση, ο έλεγχος και 
η επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων θα γίνονται 
αυτόματα από το σύστημα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά σε τηλε-
διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 
μεταξύ στελεχών της ΑΑΔΕ και μελών της ομάδας εργα-
σίας της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών 

Συλλόγων Ελλάδος: 
- Η ηλεκτρονική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων 
θα συντάσσεται από τον συμβολαιογράφο ανά αγοραστή 
και ανεξαρτήτως από το πλήθος πωλητών ή τον αριθμό 
προς αγορά ακινήτων και θα υποβάλλεται στην εφαρμογή 
από τους συμβαλλομένους. 
- Η αξία για τον υπολογισμό του φόρου θα υπολογίζεται 
από τον συμβολαιογράφο, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, 
με φύλλα υπολογισμού ή το ΑΤΑΚ του ακινήτου, όπου 
υπάρχει.
- Η ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της υπο-
βαλλόμενης δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων φύλ-
λων υπολογισμού αξιών αυτής θα ανήκει αποκλειστικά 
στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι θα αποδέχονται το 
περιεχόμενο της δήλωσης με την υποβολή της μέσω του 
TAXISNet.
- Τα παραπάνω θα ισχύουν κι όταν υποβάλλεται αίτηση 
για απαλλαγή λόγω πρώτης κατοικίας. Η ευθύνη για την 
υποβολή του σχετικού αιτήματος θα ανήκει αποκλειστικά 
στον αγοραστή. 
- Η υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ με τη νέα «ηλεκτρο-
νική διαδικασία» θα καταστεί υποχρεωτική από την 
1η/6/2021. Μέχρι την 31η/5/2021 η διαδικασία υποβο-
λής της δήλωσης ΦΜΑ θα πραγματοποιείται είτε με τη νέα 
ηλεκτρονική διαδικασία είτε σύμφωνα με την ισχύουσα 
σήμερα διαδικασία.
 Όπως γίνεται αντιληπτό, η νέα διαδικασία ηλεκτρονικής 
υποβολής της δήλωσης φορολογίας μεταβίβασης ακινή-
των θα απαλλάξει από τη γραφειοκρατία, μεταξύ άλλων, 
και όσους φορολογούμενους δικαιούνται απαλλαγή από 
τον φόρο μεταβίβασης λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας. Η 
υποχρέωση προσέλευσης στην αρμόδια ΔΟΥ για την υπο-
βολή του πλήθους των δικαιολογητικών που απαιτούνται 
να προσκομιστούν προκειμένου να κατοχυρωθεί η απαλ-
λαγή (για εκ νέου υποβολή χειρόγραφα συμπληρωμένης 
δήλωσης αναλυτικής κατάστασης ακινήτων, την υποβο-
λή εγγράφων που αποδεικνύουν τη μόνιμη κατοικία του 
φορολογούμενου κ.λπ.) θα καταργηθεί.
Η πληρωμή του φόρου
Σε κάθε περίπτωση, μετά τον ηλεκτρονικό έλεγχο που θα 
διενεργείται από το σύστημα στην υποβληθείσα δήλωση 
θα βεβαιώνεται ο τυχόν προκύπτων φόρος και θα εκδίδε-
ται η Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.) για την καταβολή του. Ο 
αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει τον φόρο εφάπαξ με 
τη χρήση της Τ.Ο.:
- είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σε ηλεκτρο-
νική εφαρμογή που υπάρχει στο σύστημα TAXISnet 
- είτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας ή των 
ΕΛΤΑ 
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- είτε μέσω e-banking. Η εξόφληση του τυχόν βεβαιωθέ-
ντος φόρου θα εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για 
την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.
 Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων τις μεταβιβάσεις 
ακινήτων θα διευκολύνει επίσης τους ελέγχους και τις δι-
ασταυρώσεις των φορολογικών αρχών για τον εντοπισμό 
περιπτώσεων φορολογουμένων, οι οποίοι: 
- δεν έχουν δηλώσει ακίνητα ή έχουν δηλώσει ανακριβώς 
τα στοιχεία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των 
ακινήτων τους,
- έχουν αποφύγει να εμφανίσουν στις δηλώσεις φορολο-
γίας εισοδήματος την αγορά ακινήτων προκειμένου να 
αποφύγουν τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισο-
δήματός τους με βάση τα τεκμήρια απόκτησης περιουσια-
κών στοιχείων και εν τέλει να αποκρύψουν εισοδήματα ή 
παρανόμως κτηθέντα χρηματικά ποσά, μέσω απαλλαγής 
από την υποχρέωση δικαιολόγησης των τεκμηρίων, αλλά 
και να αποφύγουν την υποχρέωση καταβολής σημαντι-
κού ύψους φόρων εισοδήματος λόγω φορολόγησης με 
βάση τα τεκμήρια, 
- έχουν αναγράψει ανακριβώς τα στοιχεία κατοικιών που 
αγόρασαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για να 
μειώσουν τα ποσά των τεκμηρίων απόκτησης περιουσια-
κών στοιχείων και των τεκμηρίων διαβίωσης και να γλι-
τώσουν από την καταβολή μεγάλων ποσών φόρου βάσει 
τεκμηρίων.
 Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στόχος της ΑΑΔΕ είναι οι 
ηλεκτρονικές διαδικασίες, εκτός από την υποβολή των δη-
λώσεων μεταβιβάσεων ακινήτων, να επεκταθούν και σε 
κάθε άλλη πράξη μεταβίβασης ακινήτων, συμπεριλαμβα-
νομένων κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών 
ακινήτων.
• Έλεγχος απαλλαγής για την 1η κατοικία 
Η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία θα εισέρ-
χονται οι συμβολαιογράφοι και θα είναι online με το 
TAXISnet, θα ελέγχει αυτόματα το εάν πληρούνται ή όχι οι 
προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης από 
το σύστημα TAXISnet.
 Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω διασταύρωσης των στοιχείων 
που θα έχουν αναγραφεί στην ηλεκτρονικά υποβαλλόμε-
νη δήλωση φόρου μεταβίβασης με τα στοιχεία για την πε-
ριουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου, όπως αυτά 
έχουν δηλωθεί στα έντυπα Ε9 και έχουν ήδη καταχωρηθεί 
στην εφαρμογή eπεριουσιολόγιο που ήδη λειτουργεί στο 
TAXISnet. Το μόνο που θα απαιτείται από τον φορολο-
γούμενο θα είναι να προσκομίσει στον συμβολαιογράφο 
ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
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Στα τέλη του 2022 προβλέπει η διοίκηση του ομίλου της Τε-
χνικής Ολυμπιακής ότι θα έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό 
η ανάπτυξη της παρουσίας του στους νέους τομείς που σχεδι-
άζει να τοποθετηθεί μετά την πώληση του Πόρτο Καρράς. Σε 
πρώτη φάση, η ναυτιλία και η αγορά ακινήτων (κυρίως στον 
τομέα της φιλοξενίας) αναμένεται να αποτελέσουν τους βασι-
κούς s πυλώνες μελλοντικών εσόδων για την Τεχνική Ολυμπι-
ακή, ενώ στόχος είναι επίσης η τοποθέτηση και στην πράσινη 
ενέργεια. Όσον αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο, θα επιδι-
ωχθεί η ανάληψη έργων αποκλειστικά στον τομέα της διαχεί-
ρισης απορριμμάτων. Τη μελλοντική κατεύθυνση των δρα-
στηριοτήτων του ομίλου θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι 
στην έκτακτη γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για 
τις 26 Φεβρουαρίου.    Υπενθυμίζεται ότι η Τεχνική Ολυμπιακή 
καλείται να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της έπειτα από 
την πώληση του Πόρτο Καρράς στον όμιλο Σαββίδη. Από την 
πώληση αυτή η εταιρεία εκτιμάται ότι θα εισπράξει συνολικά 
κεφάλαια 106 εκατ. ευρώ, τα οποία και θα αξιοποιηθούν για 
την είσοδό της στους νέους τομείς δραστηριότητας. Σημειω-
τέον ότι το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας ανήλθε σε 
205 εκατ. ευρώ, ωστόσο, εξ αυτών, ποσό της 
τάξεως των 36 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκε για την αποπλη-
ρωμή του δανείου που είχε λάβει η «Πόρτο Καρράς» από τη 
Fortress, ενώ επιπλέον 62,7 εκατ. ευρώ αφορούν δανειακές 
και άλλες υποχρεώσεις της «Πόρτο Καρράς».
Το τελικό τίμημα που θα λάβει η Τεχν. Ολυμπιακή θα οριστικο-
ποιηθεί μετά τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο σύμβουλο, 
η οποία αναμένεται να παραδοθεί στις 5 Μαρτίου. Ήδη πά-
ντως ο όμιλος της Τεχν. Ολυμπιακής έχει εισπράξει 73 εκατ. 
ευρώ, με το υπόλοιπο ποσό να έχει κατατεθεί σε λογαριασμό 
μεσεγγύησης έως ότου ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.   Η 
ρευστότητα αυτή πρόκειται να διοχετευθεί για την πραγμα-
τοποίηση αυξήσεων κεφαλαίων σε νεοσύστατες θυγατρικές 
εταιρείες, όπως η T.O. Shipping Ltd και η PFC Premier Finance 
Corporation Ltd. Η πρώτη αποτελεί πλέον το «όχημα» στον 
κλάδο της ναυτιλίας, όπου ήδη έχουν αποκτηθεί συμμετοχές 

Ηλεκτρονικά «ραβασάκια» σε 79.000 φορολογούμενους που 
«κόπηκαν» από την αποζημίωση για τα «κουρεμένα» ενοίκια 
άρχισε να στέλνει η εφορία, οι οποίοι  αν και είχαν υποβάλλει 
εμπρόθεσμα τις δηλώσεις Covid για  μειωμένα ενοίκια από το 
Μάρτιο που ξέσπασε η πανδημία έως και τον Αύγουστο του 2020 
δεν έχουν αποζημιωθεί μέχρι σήμερα από το κράτος.  
Με το «ηλεκτρονικό μήνυμα και μες τεράστια καθυστέρηση θα 
ενημερωθούν για το λόγο για τον οποίο δεν πήραν την κρατική 
αποζημίωση. Κατόπιν των σχετικών ελέγχων και των διασταυ-
ρώσεων που διενεργήθηκαν στις 338.528 δηλώσεις Covid που 
υποβλήθηκαν το προαναφερθέν διάστημα απορρίφθηκαν 
79.306 δηλώσεις καθώς διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων δεν δικαιούνταν κρατική αποζημίωση είτε με δική τους 
υπαιτιότητα, είτε έπεσαν θύματα ενοικιαστών. 
Όπως αναφέρουν από την ΑΑΔΕ μεταξύ των δηλώσεων που 
απορρίφθηκαν περιλαμβάνονται 45.783 περιπτώσεις γιατί 
ο μισθωτής επαγγελματικής στέγης όπως διαπιστώθηκε δεν 
ήταν πληττόμενος, 28.981 δηλώσεις γιατί διαπιστώθηκε ότι δεν 
υπήρχε αναστολή εργασίας για τον εργαζόμενο, 4.791 δηλώσεις 
γιατί είχε δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία 
ή επιχείρηση, ενώ πολλές περιπτώσεις αφορούν υπεκμισθώσεις 
ακινήτων με τους ιδιοκτήτες να είναι οι μεγάλοι «χαμένοι» της 
υπόθεσης. 
Στα μηνύματα που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες, η ΑΑΔΕ τους ενη-
μερώνει ότι: 
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της τάξεως του 15% σε έξι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκι-
βωτίων, όπως επίσης και το 85% σε ένα ακόμα πλοίο της ίδιας 
κατηγορίας.   Μέχρι στιγμής, τα κεφάλαια που έχει τοποθετή-
σει η T.O. Shipping για τις παραπάνω συμμετοχές ανέρχονται 
σε 16,2 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η σύσταση της PFC ολοκλη-
ρώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου. Στόχος του εν λόγω «οχήμα-
τος» είναι να αποκτήσει συμμετοχή σε ήδη αδειοδοτημένη 
εταιρεία στην Ελλάδα στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. Πρόθεση του ομίλου είναι να αποκτήσει πρόσβαση 
σε εγγυήσεις δανείων, κυρίως δε σε ξενοδοχειακά ακίνητα, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα επιχειρηθεί η αξιοποίηση 
επενδυτικών ευκαιριών και σε άλλες κατηγορίες, όπως κτίρια 
γραφείων, κατοικίες, logistics και εμπορικά ακίνητα.
 Όσον αφορά τον τομέα της πράσινης ενέργειας, στόχος της 
διοίκησης είναι να επικεντρωθεί στον κλάδο των φωτοβολτα-
ϊκών και αιολικών πάρκων μέσω της απόκτησης αδειών ή και 
ήδη αδειοδοτημένων σχετικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα 
θα εξεταστεί και η πολλά υποσχόμενη αγορά της αποθήκευ-
σης καθαρής ενέργειας.

το οποίο ο συμβολαιογράφος θα το σκανάρει και θα απο-
στέλλει ηλεκτρονικά στο TAXISnet μαζί με τη δήλωση 
φόρου μεταβίβασης. Η προσκόμιση του πιστοποιητικού 
αυτού στον συμβολαιογράφο θα είναι δηλαδή και πάλι 
απαραίτητη, προκειμένου να χορηγηθεί στον φορολο-
γούμενο το προβλεπόμενο γι’ αυτόν όριο απαλλαγής 
(200.000 ευρώ αν είναι άγαμος, 250.000 ευρώ εάν είναι 
έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης +25.000 
ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο).

- «Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, για τον μισθωτή σας με 
ΑΦΜ…, δεν δικαιούστε την έκπτωση φόρου, διότι από τα 
στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας δεν προκύπτει ότι η 
σύμβαση εργασίας μισθωτή/συζύγου/μέλους συμφώνου συμ-
βίωσης είναι σε αναστολή. (αφορά διαμέρισμα)». 
- «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο 
4684/2020, Κύρωση της από 30-3-2020 ΠΝΠ, ο μισθωτής επαγ-
γελματικής μίσθωσης, προκειμένου να ενταχθεί στις πληττόμενες 
επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής 
του 40% του συνολικού μισθώματος, θα πρέπει να έχει ενεργό 
ΚΑΔ (ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) στις 20/3/2020. 
Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο μισθωτής σας με ΑΦΜ … 
έκανε έναρξη στις 16/10/2020.» ***(αφορά επιχείρηση)***». 
Στο μεταξύ την ερχόμενη Πέμπτη ή Παρασκευή θα ξεκινήσουν οι 
πληρωμές για τις αποζημιώσεις των χαμένων ενοικίων του Δε-
κεμβρίου, ενώ δυστυχώς οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να περιμένουν 
τον Μάρτιο για να εισπράξουν τις αποζημιώσεις των κουρεμέ-
νων έως και 100% ενοικίων του Ιανουαρίου. Και όπως γίνεται 
αντιληπτό για τα μηδενικά ενοίκια του Φεβρουαρίου και του 
Μαρτίου οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Μάιο.   
Πάντως το δρόμο για την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή 
ενοικίου Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρα-
τική εντολή άνοιξε η τροπολογία που κατέθεσε την Δευτέρα το 
βράδυ το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για το νέο μι-
σθολόγιο των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Με την τροπολογία και την 
νέα υπουργική απόφαση που θα ακολουθήσει  το νέο καθεστώς 
για τους ενοικιαστές και ιδιοκτήτες διαμορφώνεται ως εξής: 
1. Μηδενικά ενοίκια: Απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή 
ενοικίου και τον Μάρτιο: 
-  Επιχειρήσεις της εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες 
κ.α) 
-  Επιχειρήσεις του πολιτισμού (θέατρα, κινηματογράφοι). 
- Τα γυμναστήρια και οι επιχειρήσεις του αθλητισμού. 
- Επιχειρήσεις του τουρισμού όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και 
τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών που μπορεί 
να λειτουργούν αλλά πλήττονται ιδιαίτερα από τα περιοριστικά 
μέτρα 
2. Λιανεμπόριο: «Μηδενικό το ενοίκιο του Μαρτίου και για τις 
επιχειρήσεις του λιανεμπορίου. 
3. Πληττόμενες επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές: Το ενοίκιο του 
Μαρτίου θα είναι μειωμένο κατά 40%. Αναμένεται να εκδοθεί 
απόφαση με τους πληττόμενους ΚΑΔ. 
4. Εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι σε αναστολή εργασίας δικαι-
ούνται και το Μάρτιο μείωση κατά 40% του ενοικίου που πλη-
ρώνουν για την κύρια κατοικία τους ή και για το παιδί τους που 
σπουδάζει σε άλλη πόλη μακριά από τη μόνιμη κατοικία του. 
5.  Ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι φορολογούμενοι που δεν θα εισπρά-
ξουν ενοίκια τον Μάρτιο θα αποζημιωθούν από το κράτος για το 
80% του μηνιαίου συμφωνημένου ενοικίου. Όσοι εισπράξουν 
«κουρεμένα» ενοίκια κατά 40% θα αποζημιωθούν για το 50% 
της ζημιάς που έχουν υποστεί. 


