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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2108 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3 και 4 
Στασινός – ΤΕΕ: το Ελληνικό Κύμα Ανακαίνισης πρέπει να αντι-
καταστήσει το Εξοικονομώ
Σελ 5 
Διεθνή διαγωνισμό για τμήμα της πρώην αμερικανικής βάσης 
στις Γούρνες, Ηρακλείου Κρήτης, προκηρύσσει το ΤΑΙΠΕΔ   
Σελ 6
Μελέτη οδικής ασφάλειας για πρώτη φορά στην Κ. Μακεδονία 
για τον εντοπισμό των προβλημάτων του οδικού δικτύου   
Σελ 7
Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την πορεία της επένδυσης 
της RWE στη Δυτική Μακεδονία   
Σελ 8 
Αρνητική γνωμοδότηση από τη Μητροπολιτική Επιτροπή για 
τη μονάδα θερμικής επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων 
στη Σίνδο
Σελ 9
Βουλή - Κ. Χατζηδάκης: Εντός διμήνου η προκαταβολή της σύ-
νταξης – Αφορά 105.000 εν αναμονή συνταξιούχους
Σελ 10, 11, 12 και 13 
Οι εξελίξεις στο μέτωπο της κακοκαιρίας -ΔΕΔΔΗΕ: Στις 45.000 
έφθασε ο αριθμός των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που 
επανηλεκτροδοτήθηκαν - Ν. Χαρδαλιάς: Μέχρι τα μεσάνυχτα 
χθες, ελάχιστες οι μη λειτουργικές υποδομές. Αποκατάσταση για 
το 90% των βλαβών - Γ. Γεραπετρίτης: Σωτήριο το κλείσιμο της 
εθνικής οδού
Σελ 14 
Ενημέρωση για την πανδημία  - Β.Κικίλιας: Κάναμε τα πάντα 
ώστε να μην χαθούν πολύτιμες δόσεις εμβολίων λόγω της 
κακοκαιρίας
Σελ 15, 16, 17 και 18   
10ο  συνέδριο Athens Energy Dialogues: Οι προκλήσεις για την 
ενεργειακή μετάβαση έως το 2030 -Αλεξάνδρα Σδούκου: επεν-
δύσεις της τάξης των 5 δισ. ευρώ για τα δίκτυα ηλεκτρισμού 
σε βάθος δεκαετίας – Τρεις Υπουργοί παραθέτουν τις απόψεις 
τους - Η ενέργεια, μοχλός της ελληνοαμερικανικής συνεργα-
σίας - Διλήμματα ή ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική 
Μεσόγειο - Θ. Τσακίρης: «Η ενεργειακή συνεργασία μπορεί να 
δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας»
Σελ 19 
Διευκρινίσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας σχετικά με 
την αρμοδιότητα  για το κλάδεμα ή κόψιμο των δέντρων κατά 
μήκος των γραμμών μεταφοράς ενέργειας
Σελ 20 
Μείωση τζίρου κατά 41,6 δισ. ευρώ κατέγραψαν πέρυσι οι εγ-
χώριες επιχειρήσεις, σε σχέση με το 2019, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ   
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:

Σημαντική παρέμβαση, με συγκεκριμένες προτάσεις και 
αιτιολόγηση, για τον σχεδιασμό της αξιοποίησης των ευρω-
παϊκών πόρων, από το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, 
την επόμενη δεκαετία, ειδικά στο θέμα της ανακαίνισης και 
αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιρίων στη χώρα, από την 
πλευρά όχι μόνο της ενεργειακής απόδοσης αλλά συνολικά 
της ανθεκτικότητας των κατασκευών, κάνει σε άρθρο του ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. 
Το άρθρο του Γιώργου Στασινού που δημοσιεύθηκε στην ελ-
ληνική EURACTIV και τις εφημερίδες της Ένωσης Ιδιοκτητών 
Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), στα πλαίσια του έργου «Η Συνοχή 
δίπλα μας» που χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, έχει ως εξής:
Αναβαθμίζω: το Ελληνικό Κύμα Ανακαίνισης πρέ-
πει να αντικαταστήσει το Εξοικονομώ
Ας είναι αυτό το τελευταίο «Εξοικονομώ» - οι ευρω-
παϊκοί πόροι πρέπει να πετύχουν περισσότερα
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόγραμμα Εξοικονομώ, σε 
όλες τις μορφές του, με τα όποια παράπονα και επισημάνσεις, 
αποτέλεσε εν τέλει ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα 
που σχεδίασε και εφάρμοσε ποτέ η χώρα, όπως αναδείξατε 
πρόσφατα και εσείς, με χρηματοδότηση από τους ευρωπαϊ-
κούς πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, μέσω των ΕΣΠΑ 
και ΚΠΣ.  
Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει. Για τους εξής λόγους:
1. Πρώτον, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα σχεδιασμού. Όσες 
επιστημονικές και πολιτικές παραδοχές αποτέλεσαν τη βάση 
σχεδιασμού την περίοδο 2008-2010, που οδήγησαν στην 
πρώτη προκήρυξη το 2011, έχουν μεταβληθεί. Με πρώτη και 
κυρίαρχη την διάσταση της ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην κλιματι-
κή αλλαγή.
2.  Δεύτερον, διότι έχουν μεταβληθεί τα χρηματοδοτικά δε-
δομένα. Οι πόροι που μπορούμε να αφιερώσουμε τα επόμενα 
10 χρόνια δεν είναι απλώς περισσότεροι, είναι πολλαπλάσιοι. 
Δεν μπορούμε να επιμένουμε σε διαδικασίες του παρελθόντος 
απλά αυξάνοντας ποσά και παίζοντας με επιμέρους ρυθμίσεις. 
Χρειάζεται πραγματικός ανασχεδιασμός.
3.    Τρίτον, διότι έχουν αλλάξει οι τεχνικές και η τεχνολογία. Τα 
τελευταία χρόνια γίνεται μια επανάσταση στα δομικά υλικά, 
στις τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων, στην εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών και μεθόδων. Οι «οδηγοί» των προγραμμάτων 
δεν μπορούν να ακολουθήσουν τέτοιες ταχύτητες.

4.    Τέταρτον και σημαντικότερο, έχουν αλλάξει οι ανάγκες. 
Χρειαζόμαστε όχι μόνο εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και 
εξοικονόμηση πόρων συνολικά. Χρειαζόμαστε όχι μόνο Εξοι-
κονόμηση αλλά συνολική ανακαίνιση στο κτιριακό απόθεμα. 
Και αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
5.    Πέμπτον και ουσιαστικότερο, αλλάζουν οι ευρωπαϊκές 
κατευθύνσεις. Η αλλαγή του κλιματικού στόχου για μείωση 
εκπομπών αερίων στο 55%, σημαίνει ότι θα αλλάξουν όλες 
οι σχετικές ενεργειακές και μη οδηγίες. Ήδη το προανήγγειλε η 
Πρόεδρος της Κομισιόν ότι θα συμβεί μέχρι το καλοκαίρι του 
2021. Ήδη οι υπηρεσίες στις Βρυξέλλες προετοιμάζονται. Το 
ΤΕΕ προσπαθεί με τον νέο ΚΕΝΑΚ. Αν όμως η χώρα μας και 
πάλι χάσει 2 ως 5 χρόνια για να ενσωματώσει αυτές τις οδη-
γίες, θα έχουμε χάσει μια πολύτιμη ευκαιρία στον κτιριακό 
τομέα, ενώ μπορούμε, τουλάχιστον χρηματοδοτικά, να προ-
σαρμοστούμε εμπροσθοβαρώς. 
Η Ευρώπη έχει ήδη πάρει τις αποφάσεις της και έχει ανοίξει 
το δρόμο στις εθνικές κυβερνήσεις να πάρουν επιπλέον μέ-
τρα, με περισσότερους πόρους και καλύτερα αποτελέσματα: 
το ονόμασε Κύμα Ανακαινίσεων. Με πόρους τόσο από την 
παραδοσιακή Πολιτική Συνοχής της ΕΕ όσο και από τον νέο 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  
Επιπλέον, η νέα ευελιξία που παρέχουν αφενός οι πόροι του 
Ταμείου Ανάκαμψης και αφετέρου οι ρήτρες για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας στα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, 
επιτρέπουν στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε κράτος μέλος, να 
σχεδιάσει και να χρηματοδότησει με πολύ μεγαλύτερες φιλο-
δοξίες και λιγότερους περιορισμούς, για παράδειγμα στη χρή-
ση φορολογικών κινήτρων, στις απευθείας επιδοτήσεις κλπ.
Με λίγα λόγια προτείνω να περάσουμε από το «Εξοικονομώ» 
(και «Αυτονομώ») στο «Αναβαθμίζω». Αναβαθμίζω συνο-
λικά και απέναντι σε κάθε μελλοντική πρόκληση. Διότι τώρα 
είναι η μοναδική ευκαιρία να θωρακίσουμε τα παλαιότερα 
κτίρια μας, να βελτιώσουμε τη ζωή μας αλλά και να προε-
τοιμαστούμε για κρίσιμα συμβάντα. Τόσο από τις άμεσες και 
έμμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (πλημμύρες, καύ-
σωνες, πυρκαγιές κλπ) όσο και από άλλες φυσικές καταστρο-
φές, όπως οι σεισμοί. Να δημιουργήσουμε ένα Ελληνικό Κύμα 
Ανακαίνισης για να θωρακίσουμε το μέλλον μας.
Αναλυτικά στις σελ. 3 και 4

ΣΤΑΣΙΝΟΣ - ΤΕΕ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΥΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
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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

•  Συνέδριο με τίτλο: «Net Zero Action: From challenge to 
opportunity for accelerated & sustainable value creation» 
πραγματοποιείται σήμερα -μέσω live streaming- από την 
MYTILINEOS. 

•  Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός  BlueGreen Development 
και το  Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) συνδι-
οργανώνουν σήμερα και αύριο το διαδικτυακό συνέδριο 
με τίτλο: Think Green Think Ecology.

Ψηφιακό εργαστήριο με θέμα: «Ψηφιακές Εφοδιαστικές 
Αλυσίδες», διοργανώνει ο ΣΕΒ την Πέμπτη 25 Φε-
βρουαρίου 2021, και ώρα 16.30 μ.μ.
Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, «η 4η βιομηχανική 
επανάσταση, αλλά και οι προκλήσεις της Covid-19, επι-
βάλλουν το μετασχηματισμό των παραδοσιακών γραμ-
μικών εφοδιαστικών αλυσίδων σε δυναμικά και ευέλικτα 
μοντέλα, όπου όλα τα μέρη του δικτύου, επικοινωνούν 
και ανταλλάσσουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες. 
Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ψηφιακά εφοδιαστι-
κά δίκτυα απολαμβάνουν ήδη οφέλη όπως: 25% μεί-
ωση των αποθεμάτων, 25% μείωση του κόστους των 

outbound logistics, 44% βελτίωση της αποδοτικότητας 
μεταφορικών μέσων και παγίων.
Ο Άντι Χάνκοκ, Global VP, SAP θα αναλύσει τα οφέλη 
που προσφέρει η ψηφιοποίηση των διαδικασιών εφο-
διασμού, ενώ ο Ρίτσαρντ Μπράντλεϊ, Director, Deloitte 
Switzerland, θα παρουσιάσει τις σύγχρονες ψηφιακές 
τεχνολογίες στην εφοδιαστική. Στο εργαστήριο επίσης 
συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από την Ολλανδία, τη 
Φιλανδία και την Ελλάδα για επιτυχημένες εφαρμογές 
ψηφιοποίησης εφοδιαστικών αλυσίδων σε επιχειρήσεις 
και εταιρίες 3PL».

Το Global Network of Environmental Science and Technology 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρόκειται να διοργανώ-
σουν, στην Αθήνα (1-4 Σεπτεμβρίου 2021) το 17ο Διεθνές 
Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Τις εργασίες του συνεδρίου, που τελεί υπό την αιγίδα του Δή-
μου Αθηναίων και υποστηρίζεται ακαδημαϊκά από την επιστη-
μονική του ομάδα αλλά και από τα Πανεπιστήμια του Salerno 
(Ιταλία) & του Cincinnati (ΗΠΑ) και του Imperial College του 
Λονδίνου, θα απασχολήσουν θέματα που αφορούν στους ακό-
λουθους ερευνητικούς τομείς:
-Επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση νερού και υγρών απο-
βλήτων
-Υδρολογία και διαχείριση υδάτινων πόρων 

-Διαχείριση αποβλήτων
-Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, περιβαλλοντική διαχείριση και 
πολιτικές
-Ρύπανση του περιβάλλοντος
-Οικολογία, περιβαλλοντική αλλαγή και διαχείριση
-Ανάλυση περιβαλλοντικών συστημάτων 
– Περιβαλλοντική υγεία
-Καινοτόμες περιβαλλοντικές λύσεις
«Το CEST που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1989, υπο-
στηρίζεται από το World Water Assessment Programme της 
UNESCO, το International Water Association (IWA) και το 
Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη, ενώ η μη κυβερνητική 
οργάνωση Prince Sultan Bin Abdulaziz International Prize for 
Water (PSIPW) προσφέρει κάθε χρόνο υποτροφίες σε φοιτητές 

και ερευνητές από αναπτυσσόμενες χώρες δίνοντας τους, με 
αυτό τον τρόπο, την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο συνέδριο, 
τονίζεται σε ανακοίνωση.
Το CEST έχει πλέον καταστεί κορυφαίο περιβαλλοντικό συνέ-
δριο στο πλαίσιο του οποίου η ακαδημαϊκή και η επιχειρημα-
τική κοινότητα αλλά και η δημόσια διοίκηση και οι μη κυβερνη-
τικές οργανώσεις παρουσιάζουν τα πιο σύγχρονα ερευνητικά 
αποτελέσματα σχετικά με τρέχοντα και αναδυόμενα περιβαλ-
λοντικά θέματα. Ενδεικτικό σε αυτή την κατεύθυνση είναι το 
γεγονός πως η προηγούμενη, 16η κατά σειρά, διοργάνωση 
του συνεδρίου συγκέντρωσε 420 συμμετέχοντες από 81 χώρες 
και 6 ηπείρους».
Πληροφορίες: https://www.cest2021.gnest.org/

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ»

17Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕχΝΟΛΟγΙΑΣ 

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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

14 Ιουλίου 2021

4th InvestGR Forum 2021: Reforming 
the Greek Economy

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

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

press@central.tee.gr
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Σημαντική παρέμβαση, με συγκεκριμένες προτάσεις 
και αιτιολόγηση, για τον σχεδιασμό της αξιοποίησης 
των ευρωπαϊκών πόρων, από το νέο ΕΣΠΑ και το 
Ταμείο Ανάκαμψης, την επόμενη δεκαετία, ειδικά στο 
θέμα της ανακαίνισης και αναβάθμισης των υφιστάμε-
νων κτιρίων στη χώρα, από την πλευρά όχι μόνο της 
ενεργειακής απόδοσης αλλά συνολικά της ανθεκτικό-
τητας των κατασκευών, κάνει σε άρθρο του ο Πρόε-
δρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. 
Το άρθρο του Γιώργου Στασινού που δημοσιεύθηκε 
στην ελληνική EURACTIV και τις εφημερίδες της Ένω-
σης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), στα πλαίσια 
του έργου «Η Συνοχή δίπλα μας» που χρηματοδοτείται 
από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ως εξής: 

Αναβαθμίζω: το Ελληνικό Κύμα Ανακαίνισης 
πρέπει να αντικαταστήσει το Εξοικονομώ 
Ας είναι αυτό το τελευταίο «Εξοικονομώ» - οι 
ευρωπαϊκοί πόροι πρέπει να πετύχουν περισ-
σότερα 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόγραμμα Εξοικονο-
μώ, σε όλες τις μορφές του, με τα όποια παράπονα 
και επισημάνσεις, αποτέλεσε εν τέλει ένα από τα πιο 
πετυχημένα προγράμματα που σχεδίασε και εφάρμοσε 
ποτέ η χώρα, όπως αναδείξατε πρόσφατα και εσείς, με 
χρηματοδότηση από τους ευρωπαϊκούς πόρους της 
Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, μέσω των ΕΣΠΑ και ΚΠΣ.  
Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει. Για τους εξής λό-
γους:
1.    Πρώτον, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα σχεδιασμού. 

Όσες επιστημονικές και πολιτικές παραδοχές αποτέ-
λεσαν τη βάση σχεδιασμού την περίοδο 2008-2010, 
που οδήγησαν στην πρώτη προκήρυξη το 2011, έχουν 
μεταβληθεί. Με πρώτη και κυρίαρχη την διάσταση της 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην κλιματική αλλαγή.
2.    Δεύτερον, διότι έχουν μεταβληθεί τα χρηματοδοτι-
κά δεδομένα. Οι πόροι που μπορούμε να αφιερώσουμε 
τα επόμενα 10 χρόνια δεν είναι απλώς περισσότεροι, 
είναι πολλαπλάσιοι. Δεν μπορούμε να επιμένουμε σε 
διαδικασίες του παρελθόντος απλά αυξάνοντας ποσά 
και παίζοντας με επιμέρους ρυθμίσεις. Χρειάζεται 
πραγματικός ανασχεδιασμός.
3.    Τρίτον, διότι έχουν αλλάξει οι τεχνικές και η τεχνο-
λογία. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια επανάσταση στα 
δομικά υλικά, στις τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων, 
στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων. Οι 
«οδηγοί» των προγραμμάτων δεν μπορούν να ακο-
λουθήσουν τέτοιες ταχύτητες.
4.   Τέταρτον και σημαντικότερο, έχουν αλλάξει οι ανά-
γκες. Χρειαζόμαστε όχι μόνο εξοικονόμηση ενέργειας 
αλλά και εξοικονόμηση πόρων συνολικά. Χρειαζόμα-
στε όχι μόνο Εξοικονόμηση αλλά συνολική ανακαίνιση 
στο κτιριακό απόθεμα. Και αυτοπαραγωγή ενέργειας 
από ΑΠΕ.
5.    Πέμπτον και ουσιαστικότερο, αλλάζουν οι ευρω-
παϊκές κατευθύνσεις. Η αλλαγή του κλιματικού στόχου 
για μείωση εκπομπών αερίων στο 55%, σημαίνει ότι 
θα αλλάξουν όλες οι σχετικές ενεργειακές και μη οδη-
γίες. Ήδη το προανήγγειλε η Πρόεδρος της Κομισιόν 
ότι θα συμβεί μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Ήδη οι 
υπηρεσίες στις Βρυξέλλες προετοιμάζονται. Το ΤΕΕ 
προσπαθεί με τον νέο ΚΕΝΑΚ. Αν όμως η χώρα μας και 
πάλι χάσει 2 ως 5 χρόνια για να ενσωματώσει αυτές τις 
οδηγίες, θα έχουμε χάσει μια πολύτιμη ευκαιρία στον 
κτιριακό τομέα, ενώ μπορούμε, τουλάχιστον χρηματο-
δοτικά, να προσαρμοστούμε εμπροσθοβαρώς. 
Η Ευρώπη έχει ήδη πάρει τις αποφάσεις της και έχει 
ανοίξει το δρόμο στις εθνικές κυβερνήσεις να πάρουν 
επιπλέον μέτρα, με περισσότερους πόρους και καλύτε-
ρα αποτελέσματα: το ονόμασε Κύμα Ανακαινίσεων. Με 
πόρους τόσο από την παραδοσιακή Πολιτική Συνοχής 
της ΕΕ όσο και από τον νέο Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.  
Επιπλέον, η νέα ευελιξία που παρέχουν αφενός οι πό-
ροι του Ταμείου Ανάκαμψης και αφετέρου οι ρήτρες 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα Διαρθρωτικά 
Ταμεία της ΕΕ, επιτρέπουν στην Ελλάδα, όπως και σε 
κάθε κράτος μέλος, να σχεδιάσει και να χρηματοδότη-
σει με πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες και λιγότερους πε-
ριορισμούς, για παράδειγμα στη χρήση φορολογικών 
κινήτρων, στις απευθείας επιδοτήσεις κλπ. 
Με λίγα λόγια προτείνω να περάσουμε από το «Εξοι-
κονομώ» (και «Αυτονομώ») στο «Αναβαθμίζω». Ανα-
βαθμίζω συνολικά και απέναντι σε κάθε μελλοντική 
πρόκληση. Διότι τώρα είναι η μοναδική ευκαιρία να 
θωρακίσουμε τα παλαιότερα κτίρια μας, να βελτιώ-
σουμε τη ζωή μας αλλά και να προετοιμαστούμε για 
κρίσιμα συμβάντα. Τόσο από τις άμεσες και έμμεσες 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (πλημμύρες, καύ-
σωνες, πυρκαγιές κλπ) όσο και από άλλες φυσικές 
καταστροφές, όπως οι σεισμοί. Να δημιουργήσουμε 
ένα Ελληνικό Κύμα Ανακαίνισης για να θωρακίσουμε 
το μέλλον μας. 
Ποια καλύτερη ευκαιρία υπάρχει, αφού θα γίνουν του-
λάχιστον 500 χιλιάδες ανακαινίσεις τα επόμενα χρόνια 
σε όλη τη χώρα, αυτές να είναι ριζικές, ουσιαστικές και 
εκσυγχρονιστικές – αντί να είναι μόνο ενεργειακές; Και 
αυτό το νούμερο είναι μόνο εκτίμηση της πολιτείας με 
βάση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΕΣΕΚ), η άποψή μου είναι ότι μπορούν να γίνουν σχε-
δόν οι διπλάσιες και αυτός πρέπει να είναι ο άμεσος 
στόχος μας. 
Προφανώς, βασικό συστατικό στοιχείο ενός τέτοιου 
εκτεταμένου προγράμματος ανακαινίσεων πρέπει να 
είναι οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που και 
σήμερα περιλαμβάνονται στο Εξοικονομώ. Όμως δεν 
αρκούν. Χρειάζονται ειδικά προγράμματα ΑΝΑΒΑΘΜΙ-
ΖΩ για τις κατοικίες αλλά και για τα δημόσια κτίρια όσο 
και για ιδιωτικά επαγγελματικά, κάθε κατηγορίας.  
Σε όλες τις δράσεις ενός τέτοιου Ελληνικού Κύματος 
Ανακαινίσεων, με βάση τα διδάγματα και τα παθήματα 
από καταστροφές και κρίσεις, οφείλουμε να περιέχο-
νται τουλάχιστον:
-  Στατικός έλεγχος (τουλάχιστον στα παλαιότερα κτί-
ρια) και εργασίες στατικής και αντισεισμικής ενίσχυ-
σης. Δεν μπορεί να ανακαινίζουμε σωρηδόν, με δημό-
σιο χρήμα, κτίρια που κανείς δεν έχει εξετάσει και δεν 
μπορεί να εκτιμήσει αν θα πληγούν από έναν σεισμό.

Συνέχεια στη σελ. 4
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Συνέχεια από τη σελ. 3

-          Σχεδιασμός και εργασίες ανακατασκευής σε θέματα 
παθητικής (ακόμη και στα επιχρίσματα) και ενεργητικής 
πυρασφάλειας. Γιατί και λίγα δευτερόλεπτα ακόμη αν 
καθυστερήσει μια φωτιά, σε οποιοδήποτε κτίριο, μπορεί 
να σημάνει ότι σώζονται ζωές, με ανυπολόγιστη αξία. Το 
διαπιστώσαμε, οδυνηρά, και στο Μάτι…
-          Ορθολογικός σχεδιασμός, εργασίες και εξοπλισμός 
εξοικονόμησης υδατικών πόρων και βέλτιστης διάθεσης 
λυμάτων και ομβρίων, με στόχο, ειδικά στο τελευταίο, την 
επαναχρησιμοποίηση αλλά και τη θωράκιση από πλημ-
μύρες. Γιατί και το νερό είναι ένας πόρος που πιθανότατα 
θα μας λείπει στο μέλλον… Ειδικά όταν το μέλλον των 
καυσίμων φαίνεται να είναι το υδρογόνο…
-          Εισαγωγή παντού αρχών και εργασιών μηχανικού 
εξαερισμού και συστημάτων ευεξίας, για τη δημιουργία 
εσωτερικού μικροκλίματος κατά των ιών και των μικρο-
βίων. Καταλάβαμε όλοι, με την πανδημία, γιατί χρειάζο-
νται…
-          Αντιμετώπιση των κτιρίων ως ενιαίων μονάδων, 
με υποχρεωτικές παρεμβάσεις όχι μόνο στις ανεξάρτη-
τες ιδιοκτησίες αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους. 
Ενσωμάτωση στον σχεδιασμό ανακαινίσεων όλων των 
κοινόχρηστων χώρων, εσωτερικών ή εξωτερικών, στε-
γασμένων ή μη, αλλά και των εγκαταστάσεων, μηχανο-
λογικών, ηλεκτρολογικών και άλλων, κοινόχρηστων ή 
μη. Τον φωτισμό, τον αερισμό και τους ανελκυστήρες, για 
να το πω απλά – όχι μόνο τους καυστήρες. Αν θέλουμε 
ουσιαστικά αποτελέσματα, δεν αρκεί να κάνει κανείς κάτι 

μόνο στο δικό του το τσαρδί…
-          Ενσωμάτωση στο επιδοτούμενο κόστος των εργασι-
ών καταγραφής του κτιριακού αποθέματος, ιδιωτικού και 
δημόσιου, στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και στο 
Εθνικό Μητρώο Υποδομών. Για να αποκτήσει μια ώρα 
αρχύτερα η ελληνική Πολιτεία την πραγματική εικόνα των 
κατασκευών στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνονται ιδιαίτερα 
οι πολίτες.
-          Ισότιμη αντιμετώπιση (σε επιδοτήσεις ή επιχορηγή-
σεις ή απαλλαγές) τόσο των υλικών όσο και των εργασιών 
ή των υπηρεσιών. Κανένα υλικό δεν διασφαλίζει τίποτε 
χωρίς μελετημένη και ορθή εφαρμογή, χωρίς ειδική επί-
βλεψη, χωρίς εξειδικευμένη γνώση. Οι επιστήμονες και 
οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες δεν μπορεί να αντιμετω-
πίζονται χρηματικά ως φτωχοί συγγενείς πολυποίκιλων 
εισαγωγέων
-          Σχεδιασμός των προγραμμάτων μακριά από ασφυ-
κτικές προθεσμίες και από την αρχή «first in, first served» 
που εξαντλούν τους πόρους – και τα νεύρα των ενδιαφε-
ρομένων . Τα προγράμματα πρέπει να είναι είτε μονίμως 
ανοιχτά, σε περίπτωση μεγάλων προϋπολογισμών, είτε 
σε κύκλους με συγκριτική πολυπαραγοντική, αλλά αντι-
κειμενική και αυτόματη, αξιολόγηση.  Όποιος πετυχαίνει 
καλύτερους στόχους, προηγείται και εντάσσεται.  
Πρότασή μου είναι επίσης, είτε με ευρωπαϊκούς πόρους 
είτε με επένδυση του Δημοσίου μέσω μείωση φορολογίας 
να δοθούν όχι μόνο επιδοτήσεις αλλά φορολογικά κίνη-
τρα σε όλους, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, για τις 
ίδιες δράσεις. Ταυτόχρονα, αυτά πρέπει να συνδυαστούν 
και με εργαλεία αναχρηματοδότησης και υβριδικής χρη-
ματοδότησης, εγγυοδοσίας ή άλλα, που θα βελτιώσουν 
τις αποδόσεις της δημόσιας χρηματοδότησης, με εμπλοκή 
ιδιωτών. 
Φυσικά οι δράσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται, ταυ-
τόχρονα, εντός του ίδιους χρονικού διαστήματος, από 
δράσεις ολοκλήρωσης του χωροταξικού και πολεοδομι-
κού σχεδιασμού, που έχω αναλύσει σε άλλα άρθρα (και 
μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ) πως και 
πότε πρέπει να επιταχύνουμε. Και ταυτόχρονα με δράσεις 
και προγράμματα αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης 
του αστικού εξοπλισμού, ώστε και οι δημόσιοι χώροι 
να αποκτήσουν χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας και να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Οι 
γνώσεις μας πλέον, με επιτυχημένα παραδείγματα, στον 

βιοκλιματικό σχεδιασμό, μπορούν να δώσουν αποτελέ-
σματα ουσίας και μετρήσιμα, πολύ γρήγορα. 
Όπως λέει ο λαός, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινά-
σουν μαγειρεύουν. Ας σχεδιάσουμε τώρα τα κτίρια μας 
ανθεκτικά, θωρακισμένα, αναβαθμισμένα, για να μην 
κλαίμε μετά από κάποια χρόνια… Το ΤΕΕ έχει κάνει προ-
τάσεις και μπορεί να τεκμηριώσει, αναλυτικά και με στοι-
χεία, πως ακριβώς, γιατί και με τι πόρους μπορεί να γίνει 
πράξη κάθε μία από τις δράσεις αυτές – και φυσικά να βο-
ηθήσει την Πολιτεία στην άμεση εφαρμογή. Τώρα είναι η 
ώρα των αποφάσεων, τώρα που σχεδιάζεται το περιεχό-
μενο των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου 
ΕΣΠΑ. Είμαι σίγουρος ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία των 
συναρμόδιων υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και εντέλει Οικονομικών, μπορούν και θέλουν να ακού-
σουν τις συμβουλές των παραγωγικών φορέων. 
Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα αφιερώσει τεράστιους 
πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το επόμενο ΕΣΠΑ 
στις κτιριακές ανακαινίσεις – και μάλιστα για όλες τις χρή-
σεις: κατοικίες, βιομηχανίες, υπηρεσίες, δημόσια κτίρια. 
Η διαπραγμάτευση γίνεται τώρα με τις Βρυξέλλες. Το ίδιο 
έχει δεσμευτεί ότι θα πράξει με τον σχεδιασμό αλλά και σε 
δράσεις στο δημόσιο χώρο, με τη συμβολή και εθνικών 
πόρων. Παρότι η πανδημία έχει περιορίσει στο ελάχιστο 
τη διαβούλευση για όλα αυτά με τους κοινωνικούς εταί-
ρους, τους επιστημονικούς φορείς και την Αυτοδιοίκη-
ση, είναι υποχρέωση του ΤΕΕ , ως τεχνικού συμβούλου 
της Πολιτείας, να παρεμβαίνει σε μείζονα θέματα, όταν 
πρέπει. Για αυτό καταθέτω δημόσια και ανοιχτά τις προ-
τάσεις μου αυτές προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και 
επιτελεία της κυβέρνησης. Και ευελπιστώ να παρακινήσω 
και άλλους θεσμικούς εκπροσώπους να κάνουν το ίδιο.  
Θυμίζω όμως σε όλους ότι αφενός η κλιματική αλλαγή εί-
ναι εδώ και πρέπει να δράσουμε τώρα και αφετέρου ότι ο 
ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ανάκαμψης, που χρηματοδοτεί 
το αντίστοιχο Ταμείο, είναι και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 
Σε αυτή τη διαπραγμάτευση, που θα καθορίσει τους 
αναπτυξιακούς στόχους που θα ενισχύονται την επόμε-
νη δεκαετία, με τη βοήθεια της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ 
που τόσα έχει προσφέρει στη χώρα, πρέπει εμείς, τώρα, 
να στοχεύσουμε ψηλά, στη συνολική αναβάθμιση του 
κτιριακού αποθέματος, του αστικού μας περιβάλλοντος 
συνολικά, των πόλεων και της ζωής μας εντέλει.
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Διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση τμήματος 
της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες του Ηρακλείου 
Κρήτης, προκηρύσσει –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- το ΤΑΙΠΕΔ. 
Πρόκειται για παραθαλάσσια έκταση 345.567 τ.μ., η οποία 
βρίσκεται 13 χλμ. από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» 
και 16 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου. Σε όμορες εκτάσεις 
του ακινήτου έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια το 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Ενυδρείο «Θα-
λασσόκοσμος», το Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο 
Κρήτης κ.ά.
Για το ακίνητο επίκειται η έγκριση ΕΣΧΑΔΑ που θα προβλέπει 

τις γενικές χρήσεις γης «Θεματικά Πάρκα- Εμπορικά Κέντρα- 
Αναψυχή» και «Τουρισμός- Αναψυχή». Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί σε μία φάση με Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν δεσμευτική προ-
σφορά έως τις 15η Ιουλίου, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, η οποία είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα του Ταμείου.
Το ΤΑΙΠΕΔ θα συστήσει ανώνυμη εταιρεία στην οποία θα ει-
σφέρει την κυριότητα επί του ακινήτου και θα μεταβιβάσει το 
σύνολο των μετοχών της στον πλειοδότη, υπό την αίρεση της 
προηγούμενης έγκρισης του ΕΣΧΑΔΑ για το ακίνητο.

Στον διαγωνισμό για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ενεργούν οι 
«Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ» και «Cerved Υπηρεσίες Ακι-
νήτων Μονοπρόσωπη ΑΕ» ως χρηματοοικονομικός σύμβου-
λος, η «Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία» ως νομικός 
σύμβουλος και οι «Δέκαθλον ΑΕ» και «Cerved Υπηρεσίες Ακι-
νήτων Μονοπρόσωπη ΑΕ» ως τεχνικός σύμβουλος.
Τέλος, το Ταμείο κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό για την αξι-
οποίηση του πρώην εργοταξιακού χώρου του έργου ζεύξης 
Ρίου- Αντιρρίου, καθώς η δεσμευτική οικονομική προσφορά 
που είχε υποβληθεί ήταν κατώτερη του ύψους αποτίμησης 
του ακινήτου.

Σημαντικό μέρος της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας δή-
λωσης και είσπραξης των αποζημιώσεων μεγάλου αριθμού 
εκμισθωτών ακινήτων από τη συνεχιζόμενη μείωση ενοικίων 
οφείλεται όχι τόσο στην ανυπαρξία δηλωμένου τραπεζικού 
λογαριασμού των δικαιούχων στο TAXISNET, όσο κυρίως 
στην μη τήρηση των κανόνων που διέπουν το είδος και την 
κατάσταση των λογαριασμών αυτών, ώστε να μην είναι 
εφικτή η αυτόματη μεταφορά και κατάθεση των ποσών των 
αποζημιώσεών τους από το μηχανισμό πληρωμών της ΑΑΔΕ, 
αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, σε ενημερωτικό σημείωμα του Αλκη 
Κωφού, Φοροτεχνικού Συνεργάτη του Γραφείου Ενημέρω-
σης της ΠΟΜΙΔΑ.
Στο ενημερωτικό σημείωμα αναφέρονται –όπως σημειώνει 
το ΑΠΕ- οι πέντε κανόνες για την τραπεζική κατάθεση της 
αποζημίωσης των εκμισθωτών (συμπεριλαμβάνονται κυρί-
ως στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1140/2006 και την τροποποιητική της 
1019/31-1-2020 του υπουργείου Οικονομικών) που είναι:
1. Κάθε δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης λόγω μείωσης 
ενοικίων ακινήτων θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΑΑΔΕ, 

έστω και καθυστερημένα, τον τραπεζικό λογαριασμό του 
για να του κατατεθεί το ποσό που δικαιούται. Συγκεκριμένα 
το πλήρες ΙΒΑΝ του λογαριασμού κατάθεσης θα πρέπει να 
καταχωρηθεί στη σελίδα του δικαιούχου στο TAXISNET, στην 
αριστερή στήλη «My Taxis Net» και στο παράθυρο «Δήλωση 
Λογαριασμού - ΙΒΑΝ».
2. Η τελευταία ΠΟΛ 1019/20 αναφέρει ρητά ότι «Σε περίπτω-
ση κοινού λογαριασμού αυτός δύναται να δηλώνεται από 
έως δύο δικαιούχους». Συνεπώς σύμφωνα με αυτήν, δεν 
κατατίθενται χρήματα σε κοινούς λογαριασμούς με πάνω από 
δύο δικαιούχους, έστω και αν το όνομα του δικαιούχου της 
αποζημίωσης είναι πρώτο.
3. Το όνομα του εκμισθωτή-δικαιούχου της αποζημίωσης 
μπορεί να είναι πρώτο ή και δεύτερο στο δηλωμένο τραπεζικό 
λογαριασμό κατάθεσης.
4. Ο δηλωμένος λογαριασμός θα πρέπει να είναι ανοιγμένος 
σε οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα, με ΙΒΑΝ που να αρχίζει 
από GR. Η κατάθεση σε τράπεζα εξωτερικού δεν φαίνεται να 
προβλέπεται, ούτε έχει ελεγχθεί αν μπορεί να λειτουργήσει 

στην πράξη. 
5. Ο δηλωμένος λογαριασμός θα πρέπει να είναι ενεργός, και 
να μη έχει χαρακτηριστεί ως «αδρανής». Αδρανής θα χαρα-
κτηριστεί όταν για 24 συνεχόμενους μήνες δεν έχουν πραγ-
ματοποιηθεί συναλλαγές με άμεση χρέωση του λογαριασμού 
του δικαιούχου. Αδρανείς λογαριασμοί δεν χαρακτηρίζονται 
οι λογαριασμοί των προθεσμιακών καταθέσεων. Αν υπάρχει 
λογαριασμός αλλά είναι ήδη χαρακτηρισμένος αδρανής, χρει-
άζεται αίτηση στην Τράπεζα και επικαιροποίηση των στοιχεί-
ων των καταθετών.
Η τήρηση όλων των παραπάνω κανόνων είναι συνεπώς 
απολύτως απαραίτητη για την είσπραξη των αποζημιώσεων 
των εκμισθωτών που η ΠΟΜΙΔΑ με τις συνεχείς προσπάθειές 
της κατάφερε να εξασφαλίσει, και οι οποίες μάλιστα είναι με 
το νόμο αφορολόγητες και ακατάσχετες, αναφέρεται στην 
ανακοίνωση.

Οι δήμοι και άλλοι φορείς ύδρευσης θα πρέπει να φροντίσουν 
για την καλύτερη προστασία στο μέλλον των συστημάτων 
ύδρευσης από χάκερ, προειδοποιεί –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η 
εταιρεία κυβερνοασφάλειας ESET, δημιουργός του ομώνυ-
μου ευρέως χρησιμοποιούμενου λογισμικού κατά των ιών 
των υπολογιστών και άλλων κυβερνοαπειλών.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, πρόσφατα ένας άγνω-
στος παραβίασε τα ηλεκτρονικά συστήματα της εγκατάστα-
σης επεξεργασίας πόσιμου νερού στο Όλντσμαρ της Φλόριντα 
των ΗΠΑ και προσπάθησε να δηλητηριάσει την παροχή νε-

ρού της πόλης, αλλάζοντας τα επίπεδα του υδροξειδίου του 
νατρίου. 
Η εταιρεία επισημαίνει ότι «υπάρχουν ανησυχίες για πιθανές 
παρόμοιες μελλοντικές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον άλλων, όχι 
επαρκώς προστατευμένων συστημάτων επεξεργασίας νερού 
σε μικρές πόλεις ανά τον κόσμο και για το τι μπορεί να γίνει για 
την αποτροπή τέτοιων επιθέσεων».
Στην περίπτωση της Φλόριντα, οι κυβερνοεγκληματίες χρη-
σιμοποίησαν εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης για να 
εισβάλουν και να αλλάξουν τα επίπεδα των χημικών στην 

παροχή ύδρευσης, αυξάνοντάς τα σε δυνητικά επικίνδυνα 
επίπεδα. Αυτό είναι ανησυχητικό, μεταξύ άλλων, επειδή δεν 
πρόκειται για μια τυφλή επίθεση αλλά για στοχευμένη, που 
προϋποθέτει χρόνο για το σχεδιασμό και την υλοποίησή της. 
«Αναμένονται μελλοντικές επιθέσεις εναντίον και άλλων 
δήμων. Πιθανώς, μια επόμενη επίθεση να πραγματοποι-
ηθεί με διαδικασίες που εφαρμόζονται σε επιθέσεις τύπου 
Ransomware» (σ.σ. απαίτηση λύτρων για να ξεμπλοκάρει το 
υπολογιστικό σύστημα από το κακόβουλο λογισμικό), σύμ-
φωνα με την ESET. 

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑγΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ γΟΥΡΝΕΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ
Για τμήμα της πρώην αμερικανικής βάσης

ΠΟΜΙΔΑ - ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ: ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΝΟΝΕΣ γΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ

Η ΕSET ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ γΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 
ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ   
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Μελέτη οδικής ασφάλειας πρόκειται να εκπονηθεί το επό-
μενο χρονικό διάστημα, για πρώτη φορά στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
να εντοπιστούν τα βασικότερα προβλήματα του οδικού δι-
κτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη 
Υποδομών και Δικτύων Πάρι Μπίλλια, η μελέτη θα αφορά 
τις εθνικές οδούς Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, Θεσσαλο-
νίκης- Έδεσσας, Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου- Αρναίας και 
Θεσσαλονίκης- Καβάλας καθώς και την παλαιά εθνική οδό 
Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.
«Οι δρόμοι αυτοί είναι ουσιαστικά το εθνικό οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
βασικό κριτήριο για την επιλογή τους ήταν το γεγονός ότι 
συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με το εθνικό δίκτυο και δέχονται 
τον μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο», σημείωσε χαρα-
κτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο ίδιος τόνισε ότι «προβλήματα 
υπάρχουν κατά καιρούς και οφείλονται είτε στην κακή 
σήμανση, είτε στην προβληματική χάραξη, την κακή κα-
τασκευή και την έλλειψη στηθαίων ασφαλείας- διότι κάτι 
τέτοιο δεν προβλεπόταν από τις αρχικές μελέτες και τους 
κανονισμούς που υπήρχαν την εποχή που εκπονήθηκαν 

αυτές οι μελέτες».
Ο αντιπεριφερειάρχης επισήμανε ότι «για την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη φορά που θα γίνει 
μελέτη οδικής ασφάλειας» και υπογράμμισε: «γενικά τα τε-
λευταία χρόνια τέτοιου είδους μελέτες άρχισαν να μπαίνουν 
στην καθημερινότητα των υπηρεσιών. Από το 2000 ξεκι-
νήσαμε να μιλάμε για οδική ασφάλεια αλλά αρχίσαμε σιγά 
σιγά να το αντιμετωπίζουμε επιστημονικά μέσα από μελέτες 
μέσα από πιστοποιημένους ελεγκτές οδικής ασφάλειας μετά 
το 2010». 
«Όπως πάμε σε έναν γιατρό και μας συνιστά μια μαγνητική, 
μια αξονική τομογραφία ή μια ακτινογραφική εξέταση στην 
οποία είναι ορατά όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, έτσι 
και οι μελέτες οδικής ασφάλειας αποτυπώνουν συνολικά τα 
προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου και προτείνουν 
λύσεις για την αντιμετωπισή τους», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Μπίλλιας.
Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη οδικής ασφάλειας θα κατα-
γράψει τα προβλήματα ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι 
προϋπολογισμοί των έργων που θα προκύψουν και να 
ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις στα προβληματικά σημεία. 

«Τώρα η μελέτη βρίσκεται σε φάση διαγωνισμού. Μέχρι την 
ανάθεσή της θα χρειαστούν γύρω στους 6 με 8 μήνες ενώ 
θα απαιτηθεί και ένας χρόνος για να ολοκληρωθούν αυτές 
οι μελέτες, οι οποίες μάλιστα θα παραδίδονται τμηματικά. 
Θα δώσουμε εμείς μια ιεράρχηση, ποιο τμήμα πρέπει να 
μελετηθεί πρώτο και αυτό που θα μελετάται θα παραδίδε-
ται, ώστε να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Μετά θα ξεκινήσει ο 
προϋπολογισμός των έργων που πρέπει να γίνουν, η χρη-
ματοδότηση και θέλω να πιστεύω σε μια τετραετία θα έχου-
με παρέμβει σε αυτά τα προβληματικά σημεία», πρόσθεσε 
ο κ. Μπίλλιας.
Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφέρει ότι στη μελέτη οδικής 
ασφάλειας περιλαμβάνεται και επιθεώρηση στις γέφυρες 
που υπάρχουν στα συγκεκριμένα οδικά τμήματα ώστε και 
εκεί να καταγραφούν τυχόν προβλήματα για να δρομολο-
γηθούν μετά παρεμβάσεις και σε αυτές. «Οι γέφυρες είναι 
κατασκευασμένες -οι περισσότερες απ’ αυτές- από τη δε-
καετία του ‘60 ως τη δεκαετία του ‘80. Υπάρχει πρόβλημα 
γήρανσης και πρέπει να γίνει από μια απλή συντήρηση ίσως 
και μια πιθανή ενίσχυση, αν απαιτείται, όπως κάνουμε στα 
σπίτια μας και στα αυτοκίνητά μας», τόνισε. 

Σε μία από τις εντονότερες των τελευταίων 40 ετών κατατάσ-
σεται η χιονόπτωση που έπληξε τη χώρα τις προηγούμενες 
ημέρες, όπως προκύπτει από τα ιστορικά στοιχεία της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, που συμμετείχε στις συσκέψεις της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η συνολική διάρ-
κεια των χιονοπτώσεων ήταν οι 36 ώρες στην Αττική, με τις 
μεγάλες εντάσεις να καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας 
επί 24 ώρες και να συνοδεύονται από ύψος χιονιού περίπου 

20-25 εκατοστά. Οι χιονοπτώσεις ξεκίνησαν τα ξημερώματα 
της Δευτέρας, 15 Φεβρουαρίου, στις 5 το πρωί, κυρίως στα 
δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής. Στη δεύτερη φάση της 
κακοκαιρίας, οι χιονοπτώσεις επεκτάθηκαν στα υπόλοιπα βό-
ρεια τμήματα του νομού και αργότερα και στα ανατολικά. Τα 
φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας συνεχί-
στηκαν και στο κέντρο της πόλης της Αθήνας. Οι χιονοπτώσεις 
ήταν πυκνές καθ’ όλη τη διάρκεια της Τρίτης, 16 Φεβρουαρί-
ου με πολύ μεγάλες εντάσεις σε όλον τον νομό, ενώ επηρέα-

σαν το κέντρο της πόλης της Αθήνας για 24 ώρες. 
Από την πλευρά της η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίν-
δυνων καιρικών φαινομένων στις 11 Φεβρουαρίου το οποίο 
επικαιροποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, συμμετείχε σε συ-
σκέψεις της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας και προχώρησε στην 
ενεργοποίηση εκτάκτων μετρήσεων/ραδιοβολίσεων και 
προσωπικού. 

«Η σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας 
Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 05:36 σήμερα, με επίκεντρο 
τον δυτικό Κορινθιακό κόλπο, εντάσσεται προφανώς στην 
ίδια σεισμική ακολουθία που είχαμε τους τελευταίους δύο 
μήνες», αναφέρει σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό - Μακε-

δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο καθηγητής Γεωλογίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Σει-
σμολογίας, Ευθύμιος Σώκος. Παράλληλα, ο καθηγητής 
επισημαίνει ότι «καταγράφεται μετασεισμική ακολουθία», 
καθώς, όπως λέει, «έχουν σημειωθεί και σημειώνονται 

μετασεισμοί». 
Σύμφωνα με τον κ. Σώκο, «από την στιγμή που ξεκίνησε 
η σεισμική ακολουθία τον περασμένο Δεκέμβριο, αναμέ-
ναμε μία τέτοια εξέλιξη, καθώς στο Κορινθιακό κόλπο τα 
βλέπουμε αυτά».

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ γΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Για τον εντοπισμό των προβλημάτων του οδικού δικτύου  

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 40 ΕΤΩΝ Η χΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΤΗ χΩΡΑ 
Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία της ΕΜΥ  

ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΟΝΗΣΗ 4,9 ΒΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΡΙχΤΕΡ
Δηλώσεις του καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ευθ. Σώκου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, 
για την παρακολούθηση της επένδυσης της RWE στη Δυ-
τική Μακεδονία πραγματοποιήθηκε χθες, όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, ο ανα-

πληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος 
Παπαθανάσης ο διευθύνων σύμβουλος της RWE, Dr. Rolf 
Martin Schmitz και ο διάδοχός του Dr. Markus Krebber, 
καθώς επίσης και ο πρόεδρος της Eπιτροπής Oικονομίας 
και Eπενδύσεων του Ελληνογερμανικού Eπιμελητηρίου και 

σύμβουλος της RWE στην Ελλάδα, Γιώργος Πατεράκης» 
όπως γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), η 
πρωτοβουλία των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευ-
ασμένων προϊόντων και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), 
η μεγαλύτερη εθελοντική, παιδαγωγική κίνηση για νέους στην 
Ελλάδα, ανακοίνωσαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι συμπράττουν.
Συγκεκριμένα, συμφώνησαν στην υπογραφή μνημονίου συνερ-
γασίας, με σκοπό την υλοποίηση μιας σειράς από στοχευμένες 
δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανακύκλωσης 
και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της προστασί-
ας του περιβάλλοντος. 
Οι προγραμματικοί στόχοι που συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΕΕΑΑ 
και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, μεταξύ άλλων περιλαμ-
βάνουν:
Εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο φορέων με τη δημι-
ουργία κοινών ομάδων εργασίας για τον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση κοινών προγραμμάτων
Προώθηση του εθελοντισμού, της εκπαίδευσης και της ευαι-
σθητοποίησης στον τομέα της ανακύκλωσης και της κυκλικής 
οικονομίας.
Συνεργασία και οργάνωση από κοινού δράσεων διάχυσης και 
ενημέρωσης σχετικά με την ανακύκλωση.
Για τους πολίτες, οι μπλε κάδοι που βρίσκονται πλέον σχεδόν σε 

κάθε γειτονιά, αποτελούν συνώνυμο της ανακύκλωσης ενώ η 
Ε.Ε.Α.Α. συνεχίζει να συνεισφέρει ώστε η ανακύκλωση να γίνει 
συνείδηση όλων των πολιτών. Μόνο το 2019 τα οχήματα συλ-
λογής πραγματοποίησαν περισσότερα από 125.000 δρομολόγια 
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από τους Ο.Τ.Α, ενώ σημει-
ώθηκε 12% αύξηση στα αποτελέσματα της ανακύκλωσης των 
γυάλινων συσκευασιών από τους μπλε κώδωνες σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος.
Με τη σειρά τους οι Πρόσκοποι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
εδώ και 111 χρόνια σε 350 γειτονιές στην Ελλάδα, εκπαιδεύουν 
& ευαισθητοποιούν την ελληνική κοινωνία με νέες και νέους που 
λειτουργούν ως υπεύθυνοι πολίτες αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο 
μέσα σε αυτήν. Γι’ αυτό και οι Πρόσκοποι, ως  Πρεσβευτές των 
17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προσπαθούν, σε κάθε 
εκδήλωση της καθημερινότητάς τους, να σκέπτονται την παρά-
μετρο προστασίας της φύσης, ενώ παράλληλα υλοποιούν πάνω 
από 1.200 περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις το χρόνο.
Οι Πρόσκοποι θα αποτελέσουν τους πρεσβευτές μίας πιο πράσινης 
Κοινωνίας, έχοντας στόχο έως το 2030 να έχουν συμβάλλει ως 
φορέας στην άνοδο των ποσοτικών δεδομένων του συνολικού 
προγράμματος ανακύκλωσης της χώρας.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους της Ε.Ε.Α.Α. ο 
Πρόεδρος Μιχάλης Οικονομάκης και εκ μέρους του Ιδρύματος 

Σ.Ε.Π. ο Πρόεδρος Ισίδωρος Κανέτης. 
Ο κος Οικονομάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε ιδιαίτερα 
ευτυχείς για τη συνεργασία μας με το Σώμα Ελλήνων Προσκό-
πων. Είναι σημαντικό το μήνυμα της ανακύκλωσης και της προ-
στασίας του περιβάλλοντος να περάσει μέσα και από τη μεγαλύ-
τερη εθελοντική οργάνωση νέων στη χώρα μας, η οποία έχει και 
παιδαγωγικό χαρακτήρα. Θα σταθούμε δίπλα στους Προσκόπους 
και θα στηρίξουμε στα πλαίσια της λειτουργίας μας τις δραστη-
ριότητες και το έργο τους στην κατεύθυνση της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε στο πρόσωπο του Προέδρου του 
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, όλους τους προσκόπους, σε κάθε 
γωνιά της Ελλάδας».
Με τη σειρά του ο κος Κανέτης δήλωσε: «Λίγες ημέρες πριν τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Προσκόπου (22/2), ερχόμαστε 
εμπράκτως ως Πρόσκοποι να κάνουμε πράξη το παγκόσμιο μότο 
μας “Δημιουργώντας έναν καλύτερο κόσμο”, συμπράττοντας με 
την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Στόχος μας, 
όχι μόνο να δώσουμε το παράδειγμα της ανακύκλωσης, αλλά 
να ενεργοποιήσουμε και εκπαιδεύσουμε την Κοινωνία μας για 
την σημαντικότητα αυτής της πράξης. Μιας καθοριστικής πράξης 
με θετικό οικολογικό αντίκτυπο, της οποίας τα αποτελέσματα θα 
βιώσουν οι επόμενες γενιές».

Την ανάδειξη του Δημοσίου Σήματος στον Κεραμεικό, του σημα-
ντικότερου νεκροταφείου της αρχαίας Αθήνας, προγραμματίζει το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με συστηματική ανασκα-
φή που θα ξεκινήσει από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πό-
λης Αθηνών, όπως πληροφορεί με ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ανασκαφή που έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί προ αρκετών ετών στο οικόπεδο επί της οδού 
Σαλαμίνος 35, δεν είναι επισκέψιμη για το κοινό. Το ΥΠΠΟΑ έχει 
προχωρήσει σε απαλλοτριώσεις των οικοπέδων επί των οδών 
Πλαταιών 28, Πλαταιών 26 και Λεωνίδου 86 και Σαλαμίνος 33 
και Λεωνίδου 82-84. Η απαλλοτρίωση ολοκληρώθηκε το 2015. 
Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία αρχαιολογική εργασία στα 
απαλλοτριωμένα ακίνητα.
«Το Δημόσιο Σήμα, το σημαντικότερο νεκροταφείο του αρχαίου 
κόσμου, είναι ένα μοναδικό τοπόσημο της Αθήνας με εξαιρετικά 

σημαντική ιστορική και αρχαιολογική σημασία. Εδώ έχουν εντα-
φιαστεί σημαντικότατες προσωπικότητες της αρχαίας Αθήνας, 
αλλά και οι πεσόντες εν πολέμω. Η σημερινή κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται το Δημόσιο Σήμα, δεν αρμόζει στην ιστορική 
του σημασία. Οφείλουμε να ερευνήσουμε και να αναδείξουμε 
τον χώρο, να αποκαλύψομε ένα τμήμα της αρχαίας πόλης και του 
«καλλίστου προαστείου» της», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη. 
Το Δημόσιο Σήμα χρονολογείται στον 5 αι. πΧ και είναι άμεσα 
συνδεδεμένο με την άνοδο της Δημοκρατίας. Είχε ιδρυθεί στην ΒΔ 
παρυφή της πόλεως, κατά μήκος της αρχαίας οδού που συνέδεε 
μέσω του άστεως τον Κεραμεικό με την Ακαδημία Πλάτωνος. Εκεί 
είχαν ενταφιαστεί, δημοσία δαπάνη, επιφανείς άνδρες, αλλά και οι 
πεσόντες στους πολυάριθμους πολέμους των Αθηναίων, ώστε 
το Δημόσιο Σήμα να προσομοιάζει με στρατιωτικό νεκροταφείο. 

Σύμφωνα με τον Πάτριο Νόμο, οι νεκροί των πολέμων, αφού 
αποτεφρώνονταν, μεταφέρονταν από τα μακρινά πεδία των μα-
χών για τιμητικό ενταφιασμό. Στην περιοχή του αναφέρονται δύο 
ιερά, το ένα αφιερωμένο στον Διόνυσο Ελευθερέα και το δεύτερο 
στην Αρίστη-Καλλίστη, προσωνύμια της θεάς Αρτέμιδος.
Τμήματα ταφικών μνημείων του Δημοσίου Σήματος αποκαλύ-
φθηκαν, το 1997, σε ανασκαφή οικοπέδου επί της οδού Σαλαμί-
νος 35. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο βρέθηκαν για πρώτη φορά 
πολυάνδρια πεσόντων στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ενώ στο 
ακίνητο επί της οδού Πλαταιών 21 ανακαλύφθηκε τμήμα της αρ-
χαίας οδού προς Ακαδήμεια και ταφικός περίβολος του Δημοσίου 
Σήματος. Διατηρούνται στο υπόγειο πολυκατοικίας, απαλλοτριω-
μένα υπέρ του δημοσίου.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡγΟ γΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
ΤΗΣ RWE ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΝΩΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΥΠΠΟΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ
Το σημαντικότερο νεκροταφείο της αρχαίας Αθήνας  
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Αρνητική γνωμοδότηση για την μελέτη περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας θερμικής 
επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων 
στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου έδωσε σήμερα η Μητρο-
πολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης. 
Τη σχετική εισήγηση έκανε η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονί-
κης, Βούλα Πατουλίδου, η οποία επισήμανε, μεταξύ άλλων, 
ότι στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο όπου σχεδιάζεται 
να εγκατασταθεί η μονάδα προβλέπεται η εγκατάσταση μιας 
τέτοιου είδους δραστηριότητας από το ρυμοτομικό σχέδιο της 
ΒΙΠΕ Σίνδου του 2017. Ωστόσο, όπως είπε, «οι προβλεπόμενες 
χρήσεις γης του ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙΠΕ Σίνδου δεν 
ισχύουν πλέον (από 29/06-2019) διότι δεν έγινε η προσαρμογή 
της μελέτης αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου στη ΒΙΠΕ 
Σίνδου ως προς τις χρήσεις γης με τις διατάξεις του ΠΔ 59/2018 
εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του Π.Δ». 
Αυτό, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη, σημαίνει ότι στο 
μεταβατικό αυτό διάστημα ισχύουν οι προϊσχύουσες χρήσεις 
γης του Προεδρικού Διατάγματος του 1987 που, λόγω παλαι-
ότητας, δεν προβλέπει χρήσεις γης για την εγκατάσταση τέτοιων 

μονάδων. Εφόσον δεν υπάρχει εν ισχύ ρυμοτομικό σχέδιο στη 
ΒΙΠΕ Σίνδου, η κ. Πατουλίδου εισηγήθηκε αρνητικά για την 
εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας στη Σίνδο και πρότεινε 
η Μητροπολιτική Επιτροπή να τοποθετείται αρνητικά σε κάθε 
περίπτωση που εξετάζει γνωμοδοτικά για τη ΒΙΠΕ Σίνδου, έως 
ότου εγκριθεί το νέο ρυμοτομικό σχέδιο. 
Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, η αντιπεριφερειάρχης επι-
σήμανε ότι «τα νοσοκομειακά απόβλητα δεν μπορούν να 
καταλήγουν οπουδήποτε». Aνέφερε ότι «βάσει του Εθνικού 
Σχεδιασμού πρέπει να γίνουν τρεις μονάδες για τα νοσοκομει-
ακά απόβλητα στα Λιόσια, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη» και 
σχολίασε ότι οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν, αρκεί οι εταιρίες να 
τηρούν τη νομοθεσία και οι σχετικές μελέτες να πληρούν τις σχε-
τικές προδιαγραφές. Επανέλαβε, τέλος, ότι προϋπόθεση για όλα 
αυτά είναι να υπάρχει ρυμοτομικό σχέδιο σε ισχύ. 
Αρνητικές στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκα-
τάστασης και λειτουργίας της μονάδας ήταν και όλες οι παρατά-
ξεις της αντιπολίτευσης. Ο κ. Χρήστος Γιαννούλης, επικεφαλής 
της παράταξης «Κοιτάμε Μπροστά» επισήμανε ότι σέβεται από-
λυτα την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, των τοπικών 

συμβούλων και της κοινωνίας που τάσσονται απόλυτα κατά 
της εγκατάστασης μιας τέτοιας μονάδας στην περιοχή. «Είναι 
εγκληματικό να επιτρέψουμε την δημιουργία μιας μονάδας 
διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων στη Σίνδο» τόνισε χα-
ρακτηριστικά. 
Στο μεταξύ σε ανακοίνωσή της η Τομεακή επιτροπή Δυτικής 
Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ επισημαίνει ότι η πρόθεση δύο εταιρειών 
για λειτουργία μονάδων θερμικής επεξεργασίας υγειονομικών 
αποβλήτων, πρέπει να σημάνει συναγερμό σε όλη την περιοχή 
της Σίνδου και των όμορων περιοχών, ζητάει να μην αδειοδο-
τηθεί η λειτουργία τους ενώ τονίζει ότι «θα πρωτοστατήσει στην 
οργάνωση της πάλης για να μπει φρένο στους επικίνδυνους 
αυτούς σχεδιασμούς».
Από την πλευρά της, η επικεφαλής της παράταξης «Ανυπότα-
κτη Δημοκρατική Μακεδονία» στο Περιφερειακό Συμβούλιο, 
Δέσποινα Χαραλαμπίδου έκανε λόγο για σοβαρότατες περι-
βαλλοντικές επιβαρύνσεις κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη. 
«Είναι φανερό, ότι πρόκειται για την καύση των επικίνδυνων, 
μολυσματικών νοσοκομειακών και άλλων υγειονομικών απο-
βλήτων» ανέφερε. 

Θέματα που αφορούν στην άσκηση ανακοπής κατά της εκτελε-
στικής διαδικασίας εκποίησης της περιουσίας του οφειλέτη ενώ-
πιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, ρυθμίζονται με τροπολογία 
των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης που 
κατατέθηκε χθες στο νομοσχέδιο με τίτλο «Μισθολόγιο και ζη-

τήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  
Συγκεκριμένα, καταργείται η δυνατότητα για άσκηση αίτη-
σης αναψηλάφησης, εάν η εκδοθείσα απόφαση αντιβαίνει σε 
απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία εκδόθηκε, επί αιτήσεως 

αναιρέσεως, είτε κατά το άρθρο 559 του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονομίας είτε κατά το άρθρο 557 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
μίας, για ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου και ορίζεται η έναρξη ισχύος της διάταξης. 

Τη δυνατότητα οργάνωσης Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου 
στnν iENA, τη Διεθνή Έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προ-
ϊόντα, που θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Νυρεμβέργη Γερμα-
νίας, 4 έως 7 Νοεμβρίου 2021, προσφέρει το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 Σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου υπενθυμίζεται –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ότι οι εφευρέσεις που θα φιλοξενηθούν στην iENA, θα 
ξεπεράσουν τις 800, προερχόμενες από 30 εθνικές αγορές, ενώ 
την έκθεση υπολογίζεται ότι θα επισκεφθούν 12.000 επαγγελ-
ματίες από 40 χώρες. Οι συμμετέχουσες εταιρίες θα έχουν την 

ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εφευρέσεις τους, όπως και τα 
προϊόντα τους σε πιθανούς πελάτες και επενδυτές, αναζητώντας 
ευκαιρίες ανάπτυξης και εξωστρέφειας. 
 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της έκθεσης πρόκειται να απονεμη-
θούν διακρίσεις για τις καλύτερες εφευρέσεις. 

«Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα δωρεάν πρόσβα-
σης ανέργων σε διαδικτυακά μαθήματα διαφορετικών θεματι-
κών ενοτήτων και ειδικοτήτων, στο πλαίσιο της συνεργασίας 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
με το Coursera», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που 
δημοσιεύει το ΑΠΕ. 
Συνολικά, στην πλατφόρμα εκπαίδευσης εγγράφηκαν 24.626 
άνεργοι, οι οποίοι παρακολούθησαν 400.489 διδακτικές ώρες 
και ολοκλήρωσαν 31.377 μαθήματα.

Η εταιρεία Coursera, μέσω της παγκοσμίως αναγνωρισμένης 
διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, που διαθέτει, 
παρέχει σειρά μαθημάτων σε πλήθος ειδικοτήτων, σε συ-
νεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως τα 
Carnegie Mellon, Columbia University, Duke University, École 
Polytechnique, Johns Hopkins University, Imperial College, 
New York University, Princeton University, Stanford University, 
University of Chicago, University of Leeds και Yale University.
O ΟΑΕΔ, μέσω του προσφερόμενου προγράμματος, παρείχε, 

από τις αρχές Δεκεμβρίου, τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης 
σε εγγεγραμμένους ανέργους σε 77 σειρές μαθημάτων υπο-
τιτλισμένων στα ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800 αγγλό-
γλωσσες σειρές μαθημάτων του Coursera.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος της δράσης ήταν η ανα-
βάθμιση των δεξιοτήτων τους και η απόκτηση νέων γνώσεων. 
Όσοι ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς κάθε μάθημα 
έχουν τη δυνατότητα απόκτησης δωρεάν πιστοποιητικού πα-
ρακολούθησης από την εταιρεία Coursera.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ γΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Για τη μονάδα θερμικής επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων στη Σίνδο

ΒΟΥΛΗ: ΤΡΟΠΟΛΟγΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 
Κατά της εκτελεστικής διαδικασίας εκποίησης της περιουσίας του οφειλέτη ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ IENA, ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
4 έως 7 Νοεμβρίου 2021, προετοιμάζει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟγΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡγΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ COURSERA   
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Εντός δύο μηνών θα μπορεί να χορηγηθεί η προκαταβολή της 
σύνταξης, όπως ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Κ. 
Χατζηδάκης, αναπτύσσοντας σχετική τροπολογία του στο νομο-
σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το μισθολόγιο της ΑΑΔΕ, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ. Δεν ισχυριζόμαστε ότι λύνεται το θέμα των 
εκκρεμών συντάξεων με την προκαταβολή της σύνταξης, αλλά 
παράλληλα με τα μέτρα που έχουμε ήδη ανακοινώσει «επιδιώ-
κουμε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, τόσο για την προσωρινή 
όσο και για την οριστική σύνταξη» είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος 
μετέφερε τις εκτιμήσεις του ΕΦΚΑ ότι μπορεί σε δύο μήνες να χορη-
γηθεί η προκαταβολή αυτή. 

Η προκαταβολή της σύνταξης, συνιστά ένα «αντίδωρο φτώχειας» 
και παραδοχή αποτυχίας και αδυναμίας της κυβέρνησης να λύσει 
το δραματικό κοινωνικό πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων, 
που η ίδια δημιούργησε, υποστήριξε στην τοποθέτησή της η βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Ξενογιαννακοπούλου. Εκτίμησε επίσης ότι η 
προκαταβολή αφορά έναν στους τέσσερις, εν αναμονή συνταξι-
ούχους, δηλαδή περίπου 50.000 ανθρώπους.
Οι εκκρεμείς συντάξεις είναι 155.000 χιλιάδες σήμερα, (από 
190.000 το 2019) απάντησε ο κ. Χατζηδάκης. Σημείωσε επίσης ότι 
από αυτούς, οι 50.000 έχουν ήδη πάρει προσωρινή σύνταξη, άρα 
τίθεται θέμα για 100.000 με 105.000 ανθρώπους που μπορούν 

να καλυφθούν, και εφόσον το θέλουν, να υποβάλλουν σχετική 
δήλωση, είπε ο υπουργός Εργασίας.
 Σε παρέμβασή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινή-
ματος Αλλαγής, Μ. Κατρίνης είπε ότι η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει 
αλλά δεν έχει προβλέψει νομοθετικά την μετάθεση των εισφορών 
των ελευθέρων επαγγελματιών από την εκκαθάριση των ετών 
2017-2019, οι οποίοι καλούνται - όπως είπε - εν μέσω πανδημίας 
να την πληρώσουν μέσα σε ένα μήνα. Απαντώντας, ο κ. Χατζηδά-
κης, είπε ότι η μετάθεση δεν είναι αναγκαίο να περάσει με διάταξη 
νόμου, αλλά με υπουργική απόφαση που θα δώσει τρίμηνη πα-
ράταση.

Η ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της 
Ελλάδας κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση με την 
οποία ζητάει να ακυρωθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση για τα 
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού στο σύνολο της επικράτει-
ας κατά το διάστημα από 11 Φεβρουαρίου έως και 1 Μαρτίου 
2021, κατά το μέρος που αφορά στην αναστολή λειτουργίας των 
δικαστηρίων, των εισαγγελιών, των υποθηκοφυλακείων και των 
κτηματολογικών γραφείων όλης της χώρας, αναφέρει το ΑΠΕ. 

Στην αίτησή της, η ολομέλεια ζητάει την ακύρωση της υπ’ αριθ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κ.υ.α., ως προς το σκέλος που αφο-
ρά την λειτουργία των δικαστηρίων, κ.λπ., εκτιμώντας πως παρα-
βιάζει το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 
Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι η προσβαλλόμενη κοινή υπουγική 
απόφαση, πλήττει ουσιωδώς το συνταγματικό δικαίωμα στην 
απονομή Δικαιοσύνης και ειδικότερα το δικαίωμα των πολιτών 
σε δικαστική προστασία και παράλληλα παραβιάζει το δικαίωμα 

στην επαγγελματική και οικονομική ελευθερία ως ειδικότερης 
έκφανσης του δικαιώματος ανάπτυξης της προσωπικότητας και 
το δικαίωμα της απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας των 
δημόσιων υπηρεσιών, και δη αυτών που ανήκουν στον σκληρό 
πυρήνα της πολιτειακής λειτουργίας, όπως είναι τα δικαστήρια.
Τέλος, υποστηρίζεται ότι παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές 
της διάκρισης των εξουσιών, της αναλογικότητας και της χρηστής 
διοίκησης. 

ΒΟΥΛΗ - Κ. χΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΕΝΤΟΣ ΔΙΜΗΝΟΥ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Αφορά 105.000 εν αναμονή συνταξιούχους

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗγΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟγΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΕΦΥγΕ ΣΤΟ ΣτΕ 
Κατά της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων

Την απόφαση για την εθνική χρηματοδότηση των ερευνητι-
κών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών έργων 5 πανεπιστημίων, 
υπέγραψε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, ύψους 2.791.108,93 ευρώ. 
Τα συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching 
Funds», αφορούν το οικονομικό έτος 2019 και αναμένεται να 
ακολουθήσουν οι υπογραφές χρηματοδότησης και για τα υπό-
λοιπα πανεπιστήμια της χώρας. 
Πιο συγκεκριμένα:
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) 
Ερευνητικά έργα: 102
Χρηματοδότηση: 717.274,16 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά έργα: 90
Χρηματοδότηση: 1.535.759,56 ευρώ

- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά έργα: 49  
Χρηματοδότηση: 386.565,47 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Ερευνητικά έργα: 14
Χρηματοδότηση: 113.813,41 ευρώ
- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ερευνητικά έργα: 9
Χρηματοδότηση: 37.696,33 ευρώ
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης 
δήλωσε: «Ο βαθμός της δέσμευσης της κυβερνήσεως και του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να στηρίξουν την 
επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας, αποδει-
κνύεται και σήμερα με την επιπλέον χορήγηση του ποσού των 
2.791.108,93 ευρώ, συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό 

από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύ-
σεων, ώστε να προχωρήσουν με επιτυχία τα ανταγωνιστικά 
Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα». 
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος 
Δήμας δήλωσε: «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων στηρίζουν με το ποσό των 2.791.108,93 ευρώ την 
επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας που διεκδί-
κησαν με επιτυχία ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα 
συμπληρώνοντας το απαιτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους 
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα συμπλη-
ρωματικά εθνικά κονδύλια, γνωστά ως «Matching Funds», 
καθιστούν δυνατή την υλοποίηση αυτών των σημαντικών 
ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων από τους εθνικούς φορείς. Το 
επόμενο διάστημα αναμένεται να υπογραφούν οι αποφάσεις και 
για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
απένειμε το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας 
«Βασίλη Ξανθόπουλου - Στέφανου Πνευματικού», στον Ελευ-
θέριο Ζούρο, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
 Ο κ. Ζούρος –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- διετέλεσε διευθυντής του 
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, καθώς και συνιδρυ-
τής και πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Εξελικτικής Εταιρείας, 
ενώ είναι και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

 Απονέμοντας το βραβείο στον κ.Ζούρο, η κυρία Σακελλαρο-
πούλου υπογράμμισε ότι στα πενήντα χρόνια τής ευδόκιμης πα-
ρουσίας του στην έδρα, ενέπνευσε γενιές ολόκληρες φοιτητών 
και προσέθεσε: «Ταχθήκατε με πάθος στο έργο της διάχυσης της 
επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο κοινό. Υπερασπιστήκατε 
με σθένος την αλήθεια και την ηθική της επιστήμης. Και βέβαια, 
με το έργο σας, εδραιώσατε τους στενούς δεσμούς της επιστή-
μης με την κοινωνία. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας, 
όταν μοναδικό όπλο του ανθρώπου απέναντι στην πανδημία 

είναι η καταφυγή στην επιστημονική γνώση. Σας συγχαίρω και 
σας εύχομαι δύναμη για να συνεχίσετε τον αγώνα τον καλό».
 Παρόντες στην τελετή απονομής του βραβείου ήταν ο πρόε-
δρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας καθηγη-
τής Νεκτάριος Ταβερναράκης, ο οποίος παρουσίασε την ιστορία 
του βραβείου καθώς και ο πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου 
«Αθηνά» καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης. 

ΕΘΝΙΚΕΣ χΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΣχΕΔΟΝ 2,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ γΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡγΑ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Η ΠΤΔ ΑΠΕΝΕΙΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Στον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελευθέριο Ζούρο
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Στις 45.000 έφθασε ο αριθμός των νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων που επανηλεκτροδοτήθηκαν, σύμφωνα 
με την τελευταία ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, από τα 
70.000 που ήταν χωρίς ρεύμα το πρωί χθες, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ.
Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζουν τις εργασίες 
τους για την επανηλεκτροδότηση 10 γραμμών Μέσης 
Τάσης σε τμήματα των περιοχών Διόνυσος, Αγ. Στέ-
φανος, Πετρούπολη, Κεφαλάρι, Πολιτεία, Βριλήσσια, 
Γλυκά Νερά, Κάτω Κηφισιά, Εκάλη και Νέα Ερυθραία.
Ο ΔΕΔΔΗΕ με ανακοίνωση του εφιστά την προσοχή σε 
όλους τους πολίτες σε περίπτωση που διαπιστώσουν 
ζημιές στο Δίκτυο (πεσμένα καλώδια, στύλους κλπ) 
να απομακρυνθούν άμεσα και να μην έρθουν σε κα-
μία επαφή. Καλεί επίσης όσους πολίτες συνεχίζουν να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης στις 
περιοχές που σημειώθηκαν ζημιές στο Δίκτυο από την 
κακοκαιρία, να επικοινωνήσουν με την Εταιρία για να 
εξεταστεί η περίπτωση μεμονωμένης βλάβης, τηλεφω-
νικά στο 11500 ή 2111900500, μέσω της εφαρμογής 
MyDEDDiE app σε Android και iOS από το κινητό τους  
ή και μέσω υπολογιστή από την ιστοσελίδα του ΔΕΔ-
ΔΗΕ στο Online Δήλωση Βλάβης (deddie.gr).

Ν. χαρδαλιάς: Μέχρι τα μεσάνυχτα χθες, ελά-
χιστες οι μη λειτουργικές υποδομές. Αποκατά-
σταση για το 90% των βλαβών 
Ολοκληρώθηκε η νέα τεχνική σύσκεψη υπό τον υφυ-
πουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρί-
σεων, Νίκο Χαρδαλιά που πραγματοποιήθηκε στον 
Όλυμπο, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, με σκοπό τον καλύτερο συντο-
νισμό των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας, του 
Στρατού και όλων των φορέων που επιχειρούν για 
την ταχύτερη δυνατή επίλυση των προβλημάτων ηλε-
κτροδότησης που αντιμετωπίζει η Αττική. Ο Όλυμπος 
έχει εγκατασταθεί στη συμβολή των Λεωφόρων Θησέ-
ως και Διονύσου, στην Εκάλη Αττικής.
 Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, μετά την ολοκλήρωση της 
σύσκεψης, μέχρι τα μεσάνυχτα χθες θα ήταν ελάχιστες 

οι μη λειτουργικές υποδομές, καθώς όπως ανέφερε, 
ουσιαστικά το 90% των βλαβών από προχθές επρό-
κειτο να επιδιορθωθούν. «Από τις 83 βλάβες που είχαν 
παρουσιαστεί στην Αττική, σήμερα στις 6 το πρωί είχα-
με 42 σε εκκρεμότητα. Στις 13:00, έμεναν 21 να αποκα-
τασταθούν. Στις 16.00 είχαμε 16 και μέχρι την επόμενη 
μία ώρα θα έχουν μείνει ουσιαστικά 10 σημεία μέσης 
τάσης προς αποκατάσταση, περίπου 13.000 νοικοκυ-
ριά. Θα γίνει αναδιάταξη των δυνάμεων του ΔΕΔΔΗΕ, 
έτσι ώστε όλες οι δυνάμεις να επικεντρωθούν σε αυτά 
τα 10 σημεία και πιστεύω ότι μέχρι τα μεσάνυχτα θα 
είναι ελάχιστες οι μη λειτουργικές υποδομές. Ουσιαστι-
κά, δηλαδή, το 90% των βλαβών από χθες θα έχουν 
επιδιορθωθεί», επισήμανε, ενώ προσέθεσε ότι στην 
Εύβοια ξεκίνησαν με 37 οικισμούς και 15.000 κόσμο 
χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ έχουν γίνει 517 αντικατα-
στάσεις στύλων, καθώς και πέντε νέες οδεύσεις. «Χρει-
άστηκε δηλαδή να περάσουμε από αλλού νέο δίκτυο, 
γιατί είχε καταστραφεί παντελώς το υφιστάμενο. Αυτή 
τη στιγμή ελάχιστοι οικισμοί έχουνε μείνει χωρίς ρεύ-
μα, περίπου 3.000 νοικοκυριά και συνεχίζεται η προ-
σπάθεια μέχρι να αποκατασταθούν οι βλάβες τελείως», 
σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς. 
Αναφορικά με την Κρήτη ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι 
«είχαν την ατυχία σήμερα δύο γραμμές υψηλής τάσης 
πλέον, αρμοδιότητας και του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ 
στη Σητεία να καταρρεύσουν. Όλη η Σητεία έμεινε 
εκτός ηλεκτροδότησης για λίγες ώρες με 11 μποφόρ 
να πνέουν - γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έγινε 
πλήρης αποκατάσταση κι αυτή τη στιγμή η Κρήτη δεν 
έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα». 
Ο κ. Χαρδαλιάς, υπογράμμισε, ότι όπως ανακοίνω-
σε η ΕΜΥ και επίσημα, πρόκειται για την μεγαλύτερη 
κακοκαιρία των 40 τελευταίων ετών, καθώς η συνο-
λική διάρκεια των χιονοπτώσεων ήταν 36 ώρες στην 
Αττική με τις μεγάλες εντάσεις να καταγράφονται στο 
κέντρο της Αθήνας για 24 συνεχόμενες ώρες και να 
συνοδεύονται από ύψος χιονιού περίπου στα 25 εκα-
τοστά. «Έχουν ριχτεί στη μάχη περίπου 50 στελέχη 
των Ενόπλων Δυνάμεων, 40 στελέχη της ΕΜΑΚ, 40 

στελέχη του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυρο-
σβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) και όλες οι περιφε-
ρειακές μονάδες της Πυροσβεστικής με την αρωγή και 
της αστυνομίας στο ζήτημα της προσβασιμότητας και 
της προσπέλασης», σημείωσε. 
«Δεν θα ξεκουραστεί κανείς, δεν θα κοιμηθεί κανείς, 
κανείς δεν δέχεται να αντικατασταθεί, θα είμαστε όλοι 
εδώ όπως και χθες το βράδυ, μέχρι και η τελευταία γει-
τονιά, η πιο απομακρυσμένη γειτονιά της Αττικής να 
πάρει ρεύμα. Μέχρι τέλος πάντων οι ταλαιπωρημένοι 
συμπολίτες μας να εξασφαλίσουν τα αυτονόητα. Συνε-
χίζουμε με συσκέψεις και με πλήρη οργάνωση όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς για να μπορέσουμε να φέρουμε 
το σωστό αποτέλεσμα», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς. 
Σε σχετική ερώτηση, ο ίδιος υπογράμμισε: «Σας εξή-
γησα ότι είναι μια δαιδαλώδης κατάσταση. Βλέπετε 
ότι την παρακολουθούμε βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή, 
μετά τις 18.00 κάνουμε μια αναδιάταξη, εξ ού και η 
σύσκεψή μας εδώ, ώστε να ρίξουμε το βάρος στις τε-
λευταίες 10 γραμμές και μέχρι τα μεσάνυχτα να έχου-
με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Θα υπάρχουν 
κάποιες περιπτώσεις, είναι πιο πολύπλοκες, κάποιων 
νοικοκυριών που θα μείνουν χωρίς ρεύμα. Είμαι σε 
συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να τους 
εξασφαλίσουμε ό,τι μπορεί να χρειαστούν για αυτό το 
τελευταίο βράδυ», ενώ συμπλήρωσε ότι «ο καθένας 
έχει αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης». 
«Δεν είναι ώρα να συζητήσουμε ποιος κάνει τι. Υπάρ-
χει ένα Γενικό Σχέδιο, το «Βορέα». Η χώρα απέκτησε 
το Νοέμβριο Γενικό Σχέδιο που δεν είχε ποτέ. Εκεί πε-
ριγράφονται τα πάντα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να 
συζητήσω αυτή τη στιγμή ποιος κάνει τι. Αυτό που εί-
ναι πολύ σημαντικό είναι ότι εκεί έξω υπάρχουν ταλαι-
πωρημένοι συμπολίτες μας και η ευθύνη του κράτους, 
ευθύνη όλων μας, είναι όσο πιο γρήγορα να προχωρή-
σει η αποκατάσταση αυτή. 

Συνέχεια στη σελ. 11

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
ΔΕΔΔΗΕ: Στις 45.000 έφθασε ο αριθμός των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που επανηλεκτροδοτήθηκαν
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Συνέχεια από τη σελ. 10

Βλέπετε ότι εργαζόμαστε πυρετωδώς από τις 19:00 
χθες όταν ξεκίνησε και η εμπλοκή της Πολιτικής Προ-
στασίας, όλοι συνεργαζόμαστε και το αποτέλεσμα που 
έρχεται είναι το προσδοκώμενο. Δεν θέλω να πω κάτι 
περισσότερο, είναι ώρα ευθύνης όλων μας και είναι 
ώρα σκληρής δουλειάς και σκληρής προσπάθειας», 
κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς. 
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του 
ΔΕΔΔΗΕ, Αν. Μάνος, σημείωσε: «Όπως είχαμε πει και 
νωρίτερα, σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να ενι-
σχύσουμε ακόμα περαιτέρω το μέτωπο στα βόρεια 
προάστια της Αττικής. Όταν κάποιο νοικοκυριό, καθώς 
ηλεκτροδοτούνται οι περιοχές μέσης τάσης δεν έχει 
ρεύμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνήσει και από 
πλευράς του να το δηλώσει αρμοδίως, δηλαδή είτε στο 
τηλεφωνικό κέντρο, το γνωστό τηλέφωνο του ΔΕΔ-
ΔΗΕ, είτε στο internet, είτε στο application. Ο λόγος 
είναι να καταγραφεί το σημείο, στο οποίο δεν υπάρχει 
ρεύμα. Γιατί περνάει η μέση τάση, αλλά μπορεί κά-
ποιο καλώδιο πραγματικά του τελευταίου ασύνδετου 
σπιτιού να έχει σπάσει από ένα μόνο κλαδί. Αυτό δεν 
μπορεί να φανεί εύκολα. Είναι σημαντικό λοιπόν να 
είναι αμφίδρομη αυτή η πληροφόρηση». Παράλληλα 
τόνισε: 
«Το προσωπικό μας είναι απόλυτα αφοσιωμένο στο 
καθήκον του. Κάνει ό,τι μπορεί. Δουλεύει χωρίς να 
κοιμάται, πηγαίνουμε φαγητά στα σημεία και από εκεί 
και έπειτα μέχρι και μικροατυχήματα έχουν υπάρξει για 

να μπορέσουν να δώσουν ρεύμα στους ανθρώπους 
μας. Κάνουμε ό,τι μπορεί να γίνει. Όλοι οι πολίτες θα 
πάρουνε ρεύμα», ενώ καταλήγοντας επισήμανε: «Εδώ 
στα βόρεια προάστια, είναι εκατοντάδες οι κορμοί που 
έχουν πέσει και τους μαζεύουμε με την αρωγή και την 
υποστήριξη και την συνεργασία της Πολιτικής Προ-
στασίας, της Πυροσβεστικής και του Στρατού. Ήτανε 
τεράστια η έκταση των κορμών -όχι κλαδιών- ολόκλη-
ρων κορμών που κατέρρεαν, έσπαγαν και έκοβαν τα 
καλώδια. Δεν μπορώ να σας κάνω πρόβλεψη ότι δί-
νουμε σε μια γραμμή και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι 
πίσω από ένα δρόμο υπάρχει ένα καινούριος κορμός 
που έχει πέσει. Συντονιζόμαστε, προσπαθούμε, ανανε-
ώνουμε την πληροφόρηση, ορμάμε».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Πο-
λιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Αρ-
χηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος 
Στέφανος Κολοκούρης, ο Διευθυντής Επιχειρήσεων 
του ΓΕΕΘΑ, Υποστράτηγος Ιωάννης Παπαναγνώστου 
και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος 
Μάνος. 
Σημειώνεται ότι από προχθές, έχει ενεργοποιηθεί η 
Πολιτική Προστασία και ο Στρατός για την παροχή 
κάθε δυνατής βοήθειας στον ΔΕΔΔΗΕ, με διάθεση συ-
νεργείων και μέσων για τη διευκόλυνση των εργασιών 
αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροδότησης. 

Με 6 συνεργεία και 25μελές προσωπικό η Πε-
ριφέρεια Αττικής επιχειρεί στο Διόνυσο και σε 
άλλους δήμους με πολύ σοβαρά προβλήματα, 
συνδράμοντας και στον καθαρισμό δρόμων
Τις προσπάθειες των συνεργείων Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Αττικής για την ταχύτερη 
αποκατάσταση των προβλημάτων που προκάλεσε η 
κακοκαιρία στο Δήμο Διονύσου επέβλεψε χθες ο πε-
ριφερειάρχης Γ. Πατούλης κατά την επίσκεψη του στο 
χώρο, όπου ενημερώθηκε από τον δήμαρχο Γ. Καλα-
φατέλη για τις ανάγκες που υπάρχουν. 
Σημειώνεται πως δυνάμεις τις Πολιτικής Προστασίας 
και άλλων υπηρεσιών της Περιφέρειας με 6 συνεργεία 
και 25μελές προσωπικό, μεταξύ των οποίων και υλο-
τόμοι, από προχθές το βράδυ κόβουν δέντρα, και υπό 
το συντονισμό της Πυροσβεστικής, επιχειρούν στους 
Δήμου Διονύσου, Εκάλης, Αγ. Στεφάνου, Δροσιάς 
αλλά και Υμηττού - κοντά στις κεραίες, όπου υπάρχουν 

σοβαρά προβλήματα λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας. 
Η συνδρομή της Περιφέρειας κρίθηκε αναγκαία στο 
δύσκολο έργο που καταβάλλουν οι Δήμοι ως προς το 
να διασφαλίσουν την προσβασιμότητα των δρόμων 
ευθύνη τους και εκτός του προσωπικού, τους έχουν 
επίσης διατεθεί 4 εκχιονιστικά και ειδικά μηχανήματα 
GCB. 
Σε δηλώσεις που ακολούθησαν ο περιφερειάρχης με-
ταξύ άλλων τόνισε ότι η Περιφέρεια παραμένει στο 
πλευρό των πολιτών συνδράμοντας, ακόμα και πέραν 
των αρμοδιοτήτων της, με όσα μέσα διαθέτει για την 
ταχύτερη αποκατάσταση των προβλημάτων. Αναφε-
ρόμενος στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
Δήμος Διονύσου λόγω και των οποίων αιτήθηκε από 
τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τον 
υφυπουργό Ν. Χαρδαλιά να τον κηρύξει σε έκτακτη 
ανάγκη όπως και έπραξε, ο κ Πατούλης σημείωσε πως 
προτεραιότητα «είναι να βοηθήσουμε τον ΔΕΔΔΗΕ 
που θα πρέπει να κάνει τα μέγιστα, προκειμένου άμε-
σα να αποκαταστήσει τα προβλήματα ηλεκτροδότη-
σης σε χιλιάδες νοικοκυριά, όπως είναι και η ευθύνη 
του». Απηύθυνε έκκληση να αποκατασταθεί άμεσα η 
ηλεκτροδότηση «στους πολίτες οι οποίοι υποφέρουν 
λόγω έλλειψης θέρμανσης» και όσον αφορά τις ευ-
θύνες αυτής της κατάστασης, όπως σημείωσε, «είναι 
θέμα που θα μας απασχολήσει την επόμενη μέρα». Η 
Περιφέρεια συμπλήρωσε βρίσκεται εδώ με 6 συνερ-
γεία των 25 ατόμων, μεγάλα μηχανήματα GCB και αν-
θρώπους οι οποίοι κόβουν και αποσύρουν τα δέντρα, 
συνδράμοντας στην προσπάθεια για την ανακούφιση 
των πολιτών. 
Ο δήμαρχος Διονύσου Γ. Καλαφατέλης αφού επισή-
μανε ότι είναι η τρίτη δύσκολη μέρα για όλους, ευχα-
ρίστησε τον περιφερειάρχη για τις ενέργειες και την 
ταχύτατη ανταπόκριση στο αίτημα να κηρυχτεί η περι-
οχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Με συνέπεια να 
επιχειρούν από χθες το βράδυ η ΕΜΑΚ και ο στρατός 
για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση». Εξέφρασε την 
ελπίδα πως «με την βοήθεια και του ΔΕΔΔΗΕ τις επό-
μενες ημέρες, θα ανατραπεί το κλίμα» και κλείνοντας 
ευχαρίστησε την Περιφέρεια που συνέβαλε με τα συ-
νεργεία της, στη διάνοιξη των δρόμων κόβοντας και 
αποσύροντας κορμούς και τα δέντρα. 

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
Ν. Χαρδαλιάς: Μέχρι τα μεσάνυχτα χθες, ελάχιστες οι μη λειτουργικές υποδομές. Αποκατάσταση για το 90% των βλαβών
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Μέχρι το βράδυ θα έχει αποκατασταθεί ένα πολύ με-
γάλο μέρος των βλαβών, δήλωσε χθες ο υπουργός 
Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του 
στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989, ενώ χαρακτήρισε 
«σωτήριο» το κλείσιμο της εθνικής οδού. Απαντώντας 
στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης θύμισε 
πως το 2017 επί οκτάωρο στην Εθνική Οδό βρίσκο-
νταν αποκλεισμένοι οδηγοί και επιβάτες, χωρίς θέρ-
μανση, χωρίς βοήθεια, σε ουρές 15 χιλιομέτρων. Και 
για το lockdown, «προδιάθεση της κυβέρνησης είναι 
την 1η Μαρτίου να λειτουργήσουν η κοινωνία και η 
αγορά».
Εισαγωγικώς ο υπουργός Επικρατείας έκανε λόγο για 
σπάνιο φυσικό φαινόμενο, άλλωστε ακόμη και οι με-
γαλύτεροι έλεγαν πως ήταν «κάτι που επί δεκαετίες δεν 
είχε υπάρξει τουλάχιστον για την Αττική. Η Ελλάδα δεν 
είναι εξοικειωμένη σε τέτοια φαινόμενα, λογικό είναι 
να υπάρξουν προβλήματα», σημείωσε. Επικαλέστηκε 
δε, και την κλιματική αλλαγή, η οποία «έχει οδηγήσει 
σε τέτοιου τύπου ακραίες καταστάσεις».
Ενώ εν συνεχεία αναγνώρισε πως «σε ένα τέτοιο 
φαινόμενο είναι δύσκολο να ανταποκριθεί απολύτως 
οποιαδήποτε υπηρεσία, φορέας, εν προκειμένω ο Δι-
αχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Έχει πεπερασμένες δυνατότητες, 
προφανώς ο προγραμματισμός της εταιρείας είναι για 
να μπορεί να ανταποκρίνεται σε μια σχετικώς δύσκολη 
κατάσταση, όχι σε ακραία φαινόμενα». Κάνοντας επί-
σης λόγο για «υπεράνθρωπη προσπάθεια» εκτίμησε 

ότι «μέχρι το βράδυ θα έχει αποκατασταθεί ένα πολύ 
μεγάλο μέρος (…) θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι 
μας», διαβεβαίωσε. 
Στο ερώτημα ποιος φταίει για τις διακοπές ηλεκτρο-
δότησης, απάντησε ότι είναι κατανεμημένες οι αρμο-
διότητες μεταξύ ΟΤΑ και ΔΕΔΔΗΕ, εξάλλου «δεν είναι 
η στιγμή να γίνει κατανομή ευθυνών. Όταν ένα φαι-
νόμενο είναι εν θερμώ και συμπολίτες μας δεν έχουν 
ηλεκτρική ενέργεια, το τελευταίο που ενδιαφέρει, είναι 
ποια η κατανομή της ευθύνης (…) τώρα είναι η ώρα 
της αποκατάστασης».
Επιπλέον, «έχει ενεργοποιηθεί τεράστιο δυναμικό, η 
Πολιτική Προστασία έχει αναλάβει την επίβλεψη και το 
συντονισμό όλων των μηχανισμών, ενεργοποιήθηκαν 
οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Πολιτική Προστασία έλαβε βο-
ήθεια και από ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες που 
προς τιμήν τους προμήθευσαν με μηχανήματα», επα-
ναλαμβάνοντας ότι «όταν έλθει η ώρα της κατανομής 
των ευθυνών προφανώς και θα υπάρξει».
Αναφορικά, ειδικότερα, με το προληπτικό κλείσιμο της 
εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας τόνισε πως αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα «να γλιτώσουμε πάρα πολύ μεγάλη 
ταλαιπωρία, και ίσως θύματα, εξ αυτού του λόγου». 
Εξάλλου, «εάν υπάρχει κίνδυνος ζωής, το κράτος θα 
πρέπει να λειτουργεί με βάση την αρχή της πρόληψης 
και της προφύλαξης. Ναι, θα την ξανακλείναμε» (σ.σ. 
την Εθνική Οδό), ξεκαθάρισε με την επισήμανση ότι 
«υπήρξε σωτήρια η παρέμβαση αυτή». 
Για τον Γ. Γεραπετρίτη, «πιο σημαντικό είναι το ζήτη-
μα να γλυτώσουμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και 
περιουσίες, και κυρίως να γίνει ένα μάθημα ώστε να 
μπορέσουμε να θεραπεύσουμε τις όποιες παθογένειες. 
Δεν είναι εύκολο να έχεις υποδομές να διαχειριστείς τα 
πάντα. Είναι απλό και ανέξοδο να λέμε τώρα, ‘γιατί να 
μην έχεις εκατοντάδες συνεργεία, να μην έχεις υπόγεια 
καλώδια, να μην έχεις έγκαιρη κοπή δέντρων’ (…) 
δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην 
άλλη, θέλει ένα μακροπρόθεσμο προγραμματισμό».
Στις αιτιάσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευ-
τική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα για το επιτελικό κράτος, 
ο υπουργός Επικρατείας αντέτεινε ότι «ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πρέπει να κατανοήσει 

τι σημαίνει επιτελικό κράτος, είμαι βαθύτατα πεπεισμέ-
νος ότι δεν έχει διαβάσει το νόμο 4622/2019 που κα-
θιερώνει την έννοια αυτή (…) επιτελικό κράτος είναι 
ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθούνται δημόσιες 
πολιτικές. 
Αν θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με το επιτελικό κράτος», 
συνέχισε, «θα μπορούσε να μιλήσει για όλα συνέβαι-
ναν στην προηγούμενη διακυβέρνηση σε σύγκριση με 
τα τωρινά, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί 
η κυβέρνηση, τον τρόπο με τον οποίο παράγονται οι 
δημόσιες πολιτικές, τον τρόπο με τον οποίο συντονί-
ζονται οι δημόσιες πολιτικές όπως απεδείχθη κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, της οικονομικής κρίσης, του 
μεταναστευτικού, του Έβρου, της παιδείας». 
Και κορυφώνοντας την κριτική του για τον Α. Τσίπρα, 
«αν ήθελε να κάνει και λίγη αυτοκριτική -χωρίς να το 
αποδίδω ως μομφή- θα σκεφτόταν ότι ούτε καν με το 
10% του φαινομένου των 48 ωρών, το 2017 είχαμε 
επί οκτάωρο αποκλεισμένους ανθρώπους στην Εθνική 
Οδό, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί χωρίς θέρμανση, χωρίς 
βοήθεια, σε ουρές 15 χιλιομέτρων. 
Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο τώρα. Θα πρέπει 
να μάθουμε να διαχειριζόμαστε μεγάλα και δύσκολα 
φαινόμενα, όπως το υπερβολικό ψύχος, οι φωτιές 
που ταλανίζουν όλο και περισσότερο, τα φουσκωμένα 
νερά, όλα αυτά που θα τα έχουμε όλο και περισσότερο 
τις επόμενες δεκαετίες. Και κάνοντας κι εμείς την αυτο-
κριτική μας, θα πρέπει να φτιάξουμε πολιτικές, που θα 
μπορούν να αντιμετωπίσουν ακραία φαινόμενα κλιμα-
τικής αλλαγής που είναι οριζόντια, αγγίζουν όλες τις 
δημόσιες πολιτικές, όλα τα υπουργεία –ναι, θα πρέπει 
να μάθουμε να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι για τέτοιου 
τύπου ακραίες συνθήκες». 
Κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια για πρόωρες κάλπες, 
ο Γ. Γεραπετρίτης καταθέτοντας την προσωπική του 
άποψη, όπως διευκρίνισε, είπε πως «υπάρχουν δύο 
τύποι κυβερνήσεων, εκείνη η οποία λειτουργεί επί τη 
βάσει του ποιο είναι το ωφέλιμο για τη χώρα και αυτή 
που κυρίως δρα επί τη βάσει του τι είναι ωφέλιμο για 
την ίδια». 

Συνέχεια στη σελ. 13

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
Γ. Γεραπετρίτης: Σωτήριο το κλείσιμο της εθνικής οδού
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Συνέχεια από τη σελ. 12

Η τωρινή κυβέρνηση, επέμεινε, με αξιοπιστία και 
δουλειά, έχει κερδίσει πολιτικό κεφάλαιο, το οποίο 
μπορείς να το επενδύσεις με δύο τρόπους: «στην 
πρώτη μορφή κυβέρνησης θα πάμε σε περισσότερες 
μεταρρυθμίσεις, σε αλλαγή των δομών του κράτους 
που βρίσκονται σε αδράνεια επί δεκαετίες, θα επεν-
δύσουμε πάνω στον εκσυγχρονισμό και την εξέλιξη, 
ακόμη κι αν έχει πολιτικό κόστος». Ενώ «μια κυβέρ-
νηση όμως που θα σκεφθεί πρώτα από όλα την ίδια, 
θα κοιτάξει να κεφαλαιοποιήσει ό,τι έχει κερδίσει, 
πηγαίνοντας σε εκλογές για να κερδίσει λίγο πολιτικό 
χρόνο».
Και, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος προέρχεται από το 
χώρο του ορθού λόγου, «δεν θα μπορούσε ποτέ να 
αποδεχθώ και κοσμοθεωρητικά και ιδεολογικά, ότι θα 
μπορούσε μια κυβέρνηση επειδή έχει φθάσει σε ικανό 
επίπεδο αποδοχής, ότι θα πρέπει να το εξαργυρώσει. 
Είναι υποχρέωσή μας κατά το Σύνταγμα και κατά την 
ηθική, να κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε κα-
λύτερα με μεγαλύτερο επαγγελματισμό, για να έχουμε 
στο μυαλό μας ότι κάτι θα αφήσουμε όχι μόνο για 
την παρούσα, αλλά κυρίως για τις επόμενες γενιές. 
Εμπροσθοβαρείς πολιτικές, για το περιβάλλον, για τη 
βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, για την 
παιδεία, είναι επενδύσεις για το μέλλον –κι εμείς θα 
επενδύσουμε εκεί», σημείωσε με έμφαση. 
Ερωτηθείς, τέλος, για τα περιοριστικά μέτρα κατά της 
πανδημίας, δήλωσε ότι «προδιάθεση της κυβέρνησης 
είναι την 1η Μαρτίου να λειτουργήσουν η κοινωνία 
και η αγορά. Θα προχωρήσουμε με συνετά βήματα, 
αλλά θα προχωρήσουμε σε άνοιγμα σχολείων και 
λιανεμπορίου εφόσον μας δώσει το πράσινο φως και 
η επιτροπή».
Και με την υπόμνηση ότι «τα δημοσιονομικά περιθώ-
ρια δεν είναι μεγάλα και οι πόροι πεπερασμένοι», θα 
πρέπει «για την ψυχική υγεία όλων μας και για την 
οικονομία της χώρας, την 1η Μαρτίου να μπορέσουμε 
να ανοίξουμε. Η ελπίδα μας είναι να μην χρειαστεί να 
ξανακλείσουμε», τόνισε επίσης.
Στο ερώτημα, κλείνοντας, αν υπάρχει σενάριο για 
παράταση της σχολικής χρονιάς, παραπέμποντας στο 
υπουργείο Παιδείας, υπογράμμισε ότι η τηλεκπαίδευ-

ση έχει λειτουργήσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό 
-«είναι μία από τις μεγάλες παρακαταθήκες που θα 
αφήσει αυτή η κρίση, το κομμάτι της ψηφιακής τεχνο-
λογίας, και στο Δημόσιο και στην εκπαίδευση». Και, 
εν κατακλείδι, «θα ακολουθήσουμε την εισήγηση των 
ειδικών, η δική μας προδιάθεση είναι την 1η Μαρτίου 
να λειτουργήσει το λιανεμπόριο, τα σχολεία, η κοινω-
νία να είναι όπως πρέπει, με μέτρα προφύλαξης αλλά 
από την άλλη, πιο ανοιχτοί». 

Ανοιχτά σήμερα Πέμπτη όλα τα σχολεία Ειδι-
κής Αγωγής και εκπαίδευσης στην Περιφέ-
ρεια Αττικής
Η επαναλειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Ει-
δικής Αγωγής στην Περιφέρεια Αττικής, από σήμερα 
το πρωί κανονικά, αποφασίστηκε μετά από αξιολό-
γηση της κατάστασης σχετικά με τα προβλήματα στις 
περιοχές που εδρεύουν.
Της απόφασης προηγήθηκε επικοινωνία των στελε-
χών της Περιφέρειας, υπό το συντονισμό του εκτελε-
στικού γραμματέα Γιάννη Σελίμη, με τους διευθυντές 
των σχολικών μονάδων που βρίσκονται σε πληγείσες 
από την κακοκαιρία περιοχές, προκειμένου να ενημε-
ρωθούν για τυχόν ζητήματα που δεν θα επιτρέπουν 
τη λειτουργία τους. 

Επιπλέον, ο περιφερειάρχης γ. Πατούλης ζή-
τησε να συνεχιστεί αυτή η επικοινωνία και 
από τους κατά τόπους δήμους να μεριμνή-
σουν άμεσα για τη διευθέτηση των όποιων 
προβλημάτων εντοπιστούν 
Ο ίδιος επισήμανε σχετικά: «Με δεδομένη τη βελτίωση 
των καιρικών συνθηκών και την ενημέρωση που είχε 
το στελεχιακό μας δυναμικό, θεωρούμε ότι οι σχολι-
κές μονάδες Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης (όλων 
των βαθμίδων) στην Περιφέρεια Αττικής μπορούν 
από αύριο να λειτουργούν και πάλι κανονικά. Σε κάθε 
περίπτωση, έχω ζητήσει από τα στελέχη μας, όπως 
και από τους κατά τόπους δήμους, να είναι σε συνεχή 
επικοινωνία προκειμένου να διευθετηθούν προβλή-
ματα που μπορεί να προκύψουν. Βασικό ζητούμενο 
όλων μας είναι η ασφάλεια των παιδιών και η διευκό-
λυνση των γονέων».

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην λεωφόρο 
Διονύσου και στην εθνική Ελευσίνας – Θηβών
Αποκαθίστανται τα προβλήματα στους δρόμους που 
είχαν κλείσει από το χιόνι στις περιοχές της Αττικής.
Στις 17.20 άνοιξε η λεωφόρος Διονύσου στον Διόνυ-
σο, σε όλο το μήκος της, ενώ επίσης είχε αποκαταστα-
θεί η κυκλοφορία στην εθνική οδό Ελευσίνας- Θηβών 
και στην επαρχιακή οδό Καπανδριτίου.
Τέλος δόθηκε στην κυκλοφορία και η λεωφόρος Αγίου 
Σύλλα, που είχε κλείσει το μεσημέρι λόγω εργασιών 
της ΕΥΔΑΠ.

Η Οδική Βοήθεια της INTERAMERICAN πραγ-
ματοποίησε 846 άμεσες επεμβάσεις, μέχρι 
σήμερα το μεσημέρι, εξαιτίας της «Μήδειας»
Η Οδική Βοήθεια της INTERAMERICAN πραγματοποί-
ησε 846 άμεσες επεμβάσεις, για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων εξαιτίας της «Μήδειας», μέχρι χθες το 
μεσημέρι. 
 Η εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι είχαν κα-
ταγραφεί μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 846 άμεσες 
επεμβάσεις υποστήριξης οδηγών και αυτοκινήτων, 
από τις οποίες οι 490 είχαν πραγματοποιηθεί στην 
Αττική. Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες Οδικής Βοή-
θειας της εταιρείας χρειάστηκε να προχωρήσουν και 
σε 66 επεμβάσεις απεγκλωβισμού πελατών.  Υπεν-
θυμίζεται στην ανακοίνωση ότι, κατά την περασμένη 
χρονιά έλαβαν υποστήριξη Οδικής Βοήθειας 446.308 
περιπτώσεις. Η Οδική Βοήθεια της εταιρείας αξιοποιεί 
δυναμικό 222 ιδιόκτητων οχημάτων και 111 σημεία 
εξυπηρέτησης, διαθέτοντας επιπλέον 150 οχήματα 65 
συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. 

Τη συνδρομή των μεγάλων Τεχνικών Εταιρει-
ών ζήτησε το υπουργείο Υποδομών
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε από 
τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες να διαθέσουν 
ανθρώπους και μηχανήματα προκειμένου να συνδρά-
μουν σε εργασίες, όπως η κοπή δένδρων, που είναι 
αναγκαίες για την αποκατάσταση του δικτύου ηλε-
κτροδότησης, αναφέρει το ΑΠΕ. 

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
Γ. Γεραπετρίτης: Σωτήριο το κλείσιμο της εθνικής οδού
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Τη διαβεβαίωση ότι έχει ληφθεί μέριμνα ώστε τα ραντεβού 
όσων έχασαν τον εμβολιασμό λόγω των ακραίων καιρικών 
συνθηκών θα επαναπρογραμματιστούν άμεσα, αλλά και ότι 
δεν χάθηκε η πλειονότητα των πολύτιμων δόσεων των εμ-
βολίων, εξέφρασε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Υγείας 
Βασίλης Κικίλιας κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των ια-
τρικών συντακτών. 
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα «μας υποχρέωσαν να δρά-
σουμε άμεσα για τους εμβολιασμούς και αναβάλλαμε εμβο-
λιασμούς για την ίδια την προστασία των πολιτών», ανέφερε 
ο υπουργός Υγείας και προσέθεσε ότι οι πολίτες θα λάβουν 
μήνυμα στο κινητό τους για τον επαναπρογραμματισμό του 
ραντεβού τους για να εμβολιαστούν για την covid 19. 
«Υπήρξε ο κίνδυνος να χαθούν εμβόλια με την κακοκαιρία, 
ιδίως δόσεις του εμβολίου της Phizer που έχει μία ιδιαιτερότη-
τα στη φύλαξη» είπε ο υπουργός Υγείας, αλλά προσέθεσε ότι 
οι δόσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν αξιοποιήθηκαν -το τε-
λευταίο εικοσιτετράωρο - καθώς εμβολιάστηκαν συμπολίτες 
μας που δεν είχαν ραντεβού, αλλά και όσοι προσήλθαν στα 
ήδη προγραμματισμένα ραντεβού. 
Στην επιχείρηση αυτή των τελευταίων 24 ωρών, εμβολιά-
στηκαν 450 τρόφιμοι και εργαζόμενοι στο συγκρότημα των 
φυλακών Κορυδαλλού και αλλά 250 άτομα στο ΠΡΟΚΕΚΑ 
στην Αμυγδαλέζα. «Μέχρι τις τρεις τα ξημερώματα εμβολιά-
ζαμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος 
προσέθεσε ότι κάποιες δόσεις εμβολίων διατέθηκαν επίσης 
σε στρατιωτικούς από νοσοκομεία, επιχείρηση η οποία ολο-
κληρώθηκε σήμερα το πρωί. Όλα αυτά έγιναν για «να μην 
χαθούν αυτές οι υπερ-πολύτιμες δόσεις εμβολίων», όπως 
χαρακτηριστικά είπε. Αναφερόμενος στην πορεία της επιδη-
μίας στη χώρα μας, είπε ότι υπάρχει μία σταθεροποίηση στις 
μεγάλες Περιφέρειες και ανέφερε ότι από τις 1.322 κλίνες ΜΕΘ, 
οι 449 είναι κενές αυτή τη στιγμή. Στην Αττική υπάρχουν 36 
κενές κλίνες ΜΕΘ COVID. «Συνήθως το Φεβρουάριο και με την 
επιβάρυνση της γρίπης είχαμε 30 έως 50 αναμονές για κρεβά-
τι ΜΕΘ τα τελευταία χρόνια και αυτό δείχνει πόση δουλειά έχει 
γίνει στο ζήτημα αυτό» σημείωσε καταληκτικά ο υπουργός 
Υγείας. 
 Στη συνέχεια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την επι-
δημιολογική κατάσταση στην Ελλάδα, είπε ότι «η χώρα μας 
βρίσκεται στην καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση από 
ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε δώσει ανάσες στους πολίτες, 
περισσότερο απ’ ό,τι έγινε σε άλλες χώρες και οι πολίτες έχουν 
καταλάβει ότι πρέπει να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή» και 
γι’ αυτό είναι μαζί μας.
Ο ίδιος είπε ότι κατανοεί την κούραση των πολιτών και προ-

σέθεσε ότι ο εμβολιασμός θα μας δώσει τη δυνατότητα αρχικά 
να πάμε σε μια μερική κανονικότητα και στη συνέχεια να ξα-
ναπάρουμε τις ζωές μας πίσω. 
Τέλος, ο Β. Κικίλιας απηύθυνε έκκληση για αιμοδοσία, την 
οποία χαρακτήρισε πράξη ευθύνης, αλληλεγγύης και στή-
ριξης των συμπολιτών μας, τονίζοντας πως «πρέπει να συ-
νεχίσουμε να δίνουμε αίμα είναι δώρο ζωής για όλους τους 
συμπολίτες μας».

Μ.Θεμιστοκλέους: Πότε θα εμβολιαστούν όσοι έχα-
σαν το ραντεβού τους λόγω κακοκαιρίας
Χθες έγιναν 25.137 εμβολιασμοί και υπήρξε 89% προσέλευση 
των πολιτών που είχαν ραντεβού για να εμβολιαστούν, όπως 
γνωστοποίησε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων ο 
γ.γ του υπ.Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο ίδιος προσέθεσε, 
συνολικά «έχουμε ξεπεράσει τους 600.000 εμβολιασμούς από 
την αρχή της επιχείρησης “Ελευθερία”, ποσοστό που αντι-
στοιχεί στο 5,71% εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα.
 Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι λόγω της κακοκαιρίας υπήρ-
ξαν δύο σημαντικές προκλήσεις, «να μη χαθούν δόσεις και 
να επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού εμβολιασμού». 
Όλοι οι πολίτες που δεν κατάφεραν να εμβολιαστούν λόγω 
των καιρικών συνθηκών θα ειδοποιηθούν με sms στο κινητό 
τους για την ώρα εμβολιασμού και το εμβολιαστικό κέντρο, 
συμπλήρωσε. 
 Όπως είπε για τους πολίτες ηλικίας 60 έως 64 ετών ο εμβολι-
ασμός θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, στα ίδια εμβολιαστικά 
κέντρα και θα λάβουν τρεις ημέρες πριν SMS για την ώρα που 
θα πρέπει να προσέλθουν προκειμένου να κάνουν το εμβόλιο. 
Όσον αφορά όσους είχαν ραντεβού για εμβόλιο στην Helexpo 
και δεν πραγματοποιήθηκε, οι εμβολιασμοί θα γίνουν την ερ-
χόμενη εβδομάδα και επίσης οι πολίτες αυτοί θα ειδοποιηθούν 
με μήνυμα στο κινητό τους τρεις ημέρες πριν τον εμβολιασμό. 
Για τους 75 και άνω, αλλά και για ορισμένους υγειονομικούς 
που ήταν προγραμματισμένο να εμβολιαστούν και δεν τα 
κατάφεραν, ο εμβολιασμός θα επαναληφθεί την Κυριακή 21η 
Φεβρουαρίου. Η πλειονότητα σ’ αυτή την περίπτωση αφορά 
κυρίως τη δεύτερη δόση και οι πολίτες αυτοί θα ενημερω-
θούν επίσης με ανάλογο SMS. 
Ερωτηθείς για το εμβόλιο της Johnson & Johnson, ο κ. Θε-
μιστοκλέους επανέλαβε ότι η χώρα μας θα προμηθευτεί 1,2 
εκατομμύρια δόσεις το Β’ τρίμηνο του 2021 και προσέθεσε 
ότι «πρόκειται για ένα πιο εύκολο εμβόλιο το οποίο θα είναι 
διαθέσιμο σε 400.000 δόσεις από τον Απρίλιο» στη χώρα μας.

Ισραήλ-Covid-19: Στο 95% η αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου της Pfizer, σύμφωνα με μελέτη σε 
πραγματικές συνθήκες
Το εμβόλιο της Pfizer έχει 95% αποτελεσματικότητα σε μια 
δοκιμή που έγινε σε 602.000 ανθρώπους, ανακοίνωσε χθες η 
μεγαλύτερη ασφαλιστική υπηρεσία του Ισραήλ, ενισχύοντας 
τα ευρήματα της ίδιας της παρασκευάστριας εταιρείας για την 
αποτελεσματικότητα του εμβολίου. 
Η ισραηλινή HMO Maccabi, που καλύπτει το ένα 1/4 όλων 
των Ισραηλινών, ανέφερε ότι μόλις 608 άνθρωποι εξετάστη-
καν θετικοί στην Covid-19 πάνω από μια εβδομάδα αφότου 
έλαβαν και τη δεύτερη απαιτούμενη δόση του εν λόγω εμβο-
λίου. 
Αντιθέτως, από μια ομάδα 528.000 Ισραηλινών με παρόμοιο 
ιστορικό, που δεν έλαβε το εμβόλιο, 20.621 εξετάστηκαν και 
βρέθηκαν θετικοί, ανέφερε η Maccabi.
«Συγκρίνοντας το ποσοστό των νέων κρουσμάτων μεταξύ 
της ομάδας των εμβολιασμένων και εκείνης που δεν έχει 
ακόμη εμβολιαστεί, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου 
στο Ισραήλ εκτιμάται επί του παρόντος στο 95%, επτά ή πε-
ρισσότερες ημέρες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης», 
πρόσθεσε η ασφαλιστική υπηρεσία.
Οι περισσότεροι από τους 608 που μολύνθηκαν από τον ιό 
αφού εμβολιάστηκαν, παρουσίασαν ήπια συμπτώματα, 
όπως πονοκέφαλο ή βήχα. Περίπου 21 χρειάστηκε να νοση-
λευτούν, επτά από τους οποίους ανέπτυξαν σοβαρά συμπτώ-
ματα, συμπληρώνει η ανακοίνωση.
Τα στοιχεία της υπηρεσίας ενισχύουν τα ευρήματα της αμε-
ρικανικής φαρμακοβιομηχανίας Pfizer και της γερμανικής 
εταιρίας βιοτεχνολογίας BioNTech με την οποία συνεργά-
στηκε, για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου έπειτα από 
μια τελικού σταδίου κλινική δοκιμή που βρήκε επίσης ότι το 
εμβόλιό τους ήταν 95% αποτελεσματικό.
Σχεδόν το 44% των 9,1 εκατομμυρίων πολιτών του Ισραήλ 
έχει λάβει τουλάχιστον μια δόση του εμβολίου των Pfizer/ 
BioNTech, στην ταχύτερη εκστρατεία εμβολιασμού παγκο-
σμίως.
Το πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού συνιστά τη μεγαλύτερη 
μελέτη του εμβολίου της Pfizer παγκοσμίως, σε πραγματικές 
συνθήκες.
Παράλληλα σήμερα, ο Health Maintenance Organization 
(HMO) Clalit, ο μεγαλύτερος φορέας υγειονομικής περίθαλ-
ψης του Ισραήλ, που καλύπτει περισσότερους από τους μι-
σούς Ισραηλινούς, ανέφερε πτώση 94% στα συμπτωματικά 
κρούσματα της Covid-19 ανάμεσα σε 600.000 άτομα που 
έλαβαν και τις δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ γΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
Β.Κικίλιας: Κάναμε τα πάντα ώστε να μην χαθούν πολύτιμες δόσεις εμβολίων λόγω της κακοκαιρίας
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Οι προκλήσεις των στόχων για το 2030 τέθηκαν χθες 
στο επίκεντρο της πρώτης ημέρας του 10ου  συνεδρί-
ου Athens Energy Dialogues, σύμφωνα με ανακοίνω-
ση των διοργανωτών Κεντρική ομιλήτρια, αντικαθι-
στώντας τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κώστα Σκρέκα, ήταν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας 
και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου. 
Η κα Σδούκου συνομίλησε με την κα Natasa Pilides, 
Minister of Energy, Commerce and Industry, Republic 
of Cyprus, τον κ.  Tarek El Molla, Minister of Petroleum 
and Mineral Resources, Arab Republic of Egypt, καθώς 
και με τον κ. Frank Fannon, fm. Assistant Secretary of 
State, Energy Resources, USA. 
O κ. Tarek El Molla αναφέρθηκε στις προοπτικές του 
East Mediterranean Gas Forum (EMGF). Όπως είπε «τo 
φυσικό αέριο είναι ο λόγος που μας ενώνει για να επι-
διώξουμε σημαντικούς στόχους», έτσι ώστε  «οι χώρες 
της περιοχής να επωφεληθούν από όσα προσφέρει», 
προκειμένου να διευκολυνθούν διεθνείς επενδύσεις. Ο 
κ. Molla τόνισε την ανάγκη «να υπάρχει συνεννόηση 
και ένας κοινός στόχος για να συνεργαστούμε», επιση-
μαίνοντας παράλληλα ότι όλα τα κοινοβούλια των χω-
ρών έχουν ήδη κυρώσει τη σύμβαση αυτή. «Έχουμε 
ένα forum το οποίο λειτουργεί», ανέφερε, χαρακτηρί-
ζοντάς το ως μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι 
η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιταλία από την ΕΕ, αλλά και 
χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Παλαιστίνη και 
το Ισραήλ. Πρόσθεσε δε, την συμβολή των ΗΠΑ για τη 

δημιουργία του Forum, καθώς επιθυμούν να έχουν 
status παρατηρητή στο εγχείρημα, γεγονός που, όπως 
είπε θα παίξει σημαντικό ρόλο για τη σταθερότητα 
στην περιοχή. Ενώ μιλώντας για τις επενδύσεις εξο-
ρύξεις υδρογονανθράκων, ανέφερε ότι πρόθεση του 
EMGF είναι να προωθηθούν οι εν λόγω επιχειρηματι-
κές δραστηριότητες. 
«Η συνολική εικόνα είναι ότι η ΕΕ είναι η εμπροσθο-
φυλακή για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως», 
ανέφερε η γενική γραμματέας Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδού-
κου στο πάνελ που σήμανε την έναρξη των εργασι-
ών του Athens Energy Dialogues. Πρόσθεσε ότι αυτό 
αντικατοπτρίζεται και στη στρατηγική του 2030 για 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
55% σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ενώ επεσήμανε ότι η 
Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που στήριξαν 
το φιλόδοξο αυτό σχέδιο. «Έχουμε αυτοπεποίθηση, 
πιστεύουμε ότι θα πιάσουμε τους στόχους» σχολίασε 
η κ. Σδούκου προσθέτοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να 
υπάρχει περιθώριο ευελιξίας για την προσαρμογή των 
στρατηγικών. Αναφορικά με την απολιγνιτοποίηση 
στην Ελλάδα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι «αδι-
απραγμάτευτη» και θα πραγματοποιηθεί με ορίζοντα 
το 2028 με παράλληλη αύξηση των ΑΠΕ. Υπογράμ-
μισε ότι δεν θα μείνει κανείς πίσω στην ενεργειακή 
μετάβαση της Ελλάδας αναφερόμενη στις οικονομικά 
ασθενέστερες περιοχές της χώρας. Έκανε επίσης λόγο 
για επενδύσεις της τάξης των 5 δισ. ευρώ για τα δίκτυα 
ηλεκτρισμού σε βάθος δεκαετίας, οι οποίες μεταφρά-
ζονται σε 400 εκατ.  ευρώ κατ’ έτος), ανάπτυξη των 
υποδομών φυσικού αερίου, ευφυή δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας, διασυνδέσεις όλων των νησιών μέχρι το 
2030 καθώς και νέα έργα διασυνδέσεων με γειτονικά 
κράτη. Όπως είπε, δύο ακόμη μεγάλες προτεραιότητες 
είναι η ηλεκτροκίνηση και το υδρογόνο. Τέλος, πρό-
σθεσε ότι αν και υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για την δι-
άδοση της ηλεκτροκίνησης χρειάζεται ακόμα χρόνος, 
γι΄ αυτό παράλληλα επιδιώκεται η χρήση καυσίμων 
χαμηλού άνθρακα. Αναφορικά με την υλοποίηση 
του αγωγού EastMed τόνισε ότι πρόκειται για έργο 
«στρατηγικής σημασίας» για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

συνολικά ενώ επανέλαβε ότι πρόκειται για μία βιώσι-
μη επένδυση που θα καταστήσει την Κύπρο εξαγωγέα 
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2020. Για τα οικόπεδα 
της Κρήτης, βρίσκεται υπό εξέταση ενώ καταβάλλεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια σχολιάζοντας ότι το  «θέμα 
παραμένει ζωντανό».
Απ΄ την πλευρά του ο κ. Frank Fannon αναφέρθηκε 
στην πολιτική του Προέδρου Μπάιντεν στα ενεργειακά 
θέματα και το νέο τοπίο που αναμένεται να διαμορ-
φωθεί μέχρι το 2030. Ο κ. Fanon αναφέρθηκε στη 
συνέχεια της ενεργειακής πολιτικής των ΗΠΑ στην 
Ανατολική Μεσόγειο, «προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα και η συνεργασία στην περιοχή». «Έχει 
γίνει σημαντική δουλειά από όλες τις χώρες», τόνισε 
ο κ. Fanon επισημαίνοντας την συμφωνία “3+1”, 
ύστερα και από τη συνάντηση των υπουργών Άντονι 
Μπλίνκεν και Νίκου Δένδια, υπενθυμίζοντας μάλιστα 
την ικανοποίηση και των δύο ανδρών.
Όσον αφορά το εγχείρημα του EMGF, τόνισε ότι αυτό 
έχει να κάνει με το πώς θα ισορροπήσουν οι θέσεις των 
παραγωγών και των αγοραστών. «Αυτό το έργο, όπως 
και κάθε έργο που εδράζεται στη συνεργασία το υπο-
στηρίζουμε», δήλωσε.
Ο κ. Fannon επεσήμανε ότι η Ελλάδα παίζει σημαντικό 
ρόλο στην περιοχή των Βαλκανίων και επανέλαβε ότι 
ο ρόλος των ΗΠΑ στην περιοχή εδράζεται στην αρχή 
που έχει να κάνει με τη συνέχεια και τη σταθερότητα. 
Όσον αφορά την μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, ο 
κ. Fannon τόνισε ότι στις ΗΠΑ ίσως «αλλάζει ο τόνος 
ή το ύφος, αλλά η πολιτική είναι πάντα εκεί», επιση-
μαίνοντας ότι και η νέα κυβέρνηση έχει επαγγελματίες, 
που θα αντιμετωπίσουν αυτά τα στοιχεία με πραγμα-
τισμό. 
Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη υλοποίησης των σχε-
δίων επενδύσεων μεγάλης κλίμακας στην περιοχή, κα-
θώς όπως είπε οι αμερικανικές εταιρείες επενδύουν σε 
όλες τις μορφές ενέργειας με έμφαση στο φυσικό αέριο 
αλλά και στις ΑΠΕ. Όπως είπε, «ο Covid-19 έχει επηρε-
άσει και  τις επενδύσεις, αλλά ο ενθουσιασμός δεν έχει 
μειωθεί», γεγονός, που αποδεικνύουν την εμπιστοσύ-
νη των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως ανέφερε. 

Συνέχεια στη σελ. 16
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Συνέχεια από τη σελ. 15 
  
«Πιστεύω ότι η περιφερειακή συνεργασία είναι πολύ 
κρίσιμη» δήλωσε η Νατάσα Πιλίδη,  Υπουργός 
Ενέργειας της Κύπρου αναφορικά με τις προσπά-
θειες των χωρών που συμμετέχουν στο EastMed Gas 
Forum προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης του φυ-
σικού αερίου στην περιοχή. Σχολίασε ότι η πανδημία 
έχει δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες στην αγορά 
όπως άνοδο των τιμών και διστακτικότητα για νέες 
επενδύσεις. Τόνισε ωστόσο ότι θα πρέπει να «τρέ-
ξουν» τα πιο ώριμα έργα τοποθετώντας την πραγμα-
τοποίηση των γεωτρήσεων από τις κοινοπραξίες που 
δραστηριοποιούνται εντός της κυπριακής ΑΟΖ μέχρι 
το τέλος του 2021. Πρόσθεσε επίσης ότι βρίσκεται υπό 
διερεύνηση ανάπτυξη αγωγού με την Αίγυπτο προκει-
μένου να γίνουν εξαγωγές. Ερωτηθείσα για τον αγωγό 
EastMed υπογράμμισε ότι πρόκειται για βιώσιμη επέν-
δυση εκτίμησε όμως ότι η απόφαση θα ληφθεί τελικά 
από την ίδια την αγορά. Κλείνοντας την τοποθέτηση 
της ανέφερε ότι βασικός γνώμονας για τη χάραξη της 
ενεργειακής στρατηγικής της Κύπρου είναι το ουδέτε-
ρο ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2050 και το Green Deal 
σε επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής, τομέας για τον οποίο 
αναπτύσσεται συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. 
«Η ενέργεια είναι από τους πλέον ανατρεπτικούς παρά-
γοντες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Συμεών Γ. Τσο-
μώκος  Ιδρυτής και Πρόεδρος της SGT S.A. και του Οι-
κονομικού Forum των Δελφών, καλωσορίζοντας τους 
ομιλητές και τους συμμετέχοντες του 10ου Συνεδρίου 
Athens Energy Dialogues. Ο κ. Τσομώκος θέλοντας να 
αναδείξει το ρόλο της ενεργειακής μετάβασης στην 
Ελλάδα, επεσήμανε ότι ένας σημαντικός αριθμός νέων 
Ελλήνων επιστρέφουν στην πατρίδα να καλύψουν 
θέσεις στον τομέα της Ενέργειας και επεσήμανε ότι «η 
ενέργεια διαμορφώνει την ισορροπία δυνάμεων στον 
κόσμo», γεγονός που σε συνδυασμό με την ώθηση 
της ενεργειακής μετάβασης, θέτουν το 10ο Συνέδριο 
Athens Energy Dialogues σε μία σημαντική θέση στον 
δημόσιο λόγο. 
Η ενέργεια, μοχλός της ελληνοαμερικανικής 
συνεργασίας 
Την αγαστή συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας ανέδειξε ο Πρέ-
σβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, στη συζή-
τηση που πραγματοποίησε στο πλαίσιο των εργασιών 
του Athens Energy Dialogues με τη Μαρίση Μπαλιού-
ση, αρχισυντάκτρια του capital.gr.
Πρόσθεσε ότι η στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδας-Η-
ΠΑ στον τομέα της Ενέργειας πρόκειται να ενισχυθεί 

περαιτέρω και κατά τη θητεία του νεοεκλεγέντα Προέ-
δρου Τζο Μπάιντεν, επισημαίνοντας τη σημαντική συ-
νεισφορά της χώρας κατά τη διάρκεια της πανδημικής 
κρίσης μέσω της προώθησης κρίσιμων ενεργειακών 
υποδομών όπως το FSRU στην Αλεξανδρούπολη, έργα 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά και του αγωγού 
φυσικού αερίου προς τη Βόρεια Μακεδονία. 
Σημείωσε ότι με τα παραπάνω έργα η  Ελλάδα εξελίσ-
σεται σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο ενώ παράλ-
ληλα μειώνεται η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές 
ρωσικού φυσικού αερίου. Σε αυτό το πλαίσιο σχολίασε 
ότι θα στηριχθούν οι εξαγωγές αμερικανικού LNG στην 
Ευρώπη συμπληρώνοντας ότι το φυσικό αέριο θα 
χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο μετάβασης με τις ΗΠΑ να 
παραμένουν προσηλωμένες στους στόχους της κλιμα-
τικής αλλαγής και της απολιγνιτοποίησης. 
Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι υποδομές φυσικού αερίου 
παραμένουν σημαντικές και θα πρέπει να προστατευ-
θούν καθώς στο μέλλον είναι δυνατή η αξιοποίησή 
τους και για την προμήθεια καθαρού υδρογόνου. Ο κ. 
Pyatt επανέλαβε ότι η υποστήριξη στον διάλογο των 
χωρών της ΝΑ Μεσογείου θα συνεχιστεί καθώς απο-
τελεί μια σημαντική πτυχή για την ασφάλεια και τη συ-
νεργασία στην περιοχή, η οποία δεν εξαντλείται στον 
αγωγό φυσικού αερίου EastMed αλλά επεκτείνεται 
γενικότερα στην ενεργειακή μετάβαση.
Αναφορικά με τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς 
σχολίασε ότι υπάρχει ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον 
για τη δραστηριοποίηση αμερικανικών εταιρειών στη 
χώρα το οποίο συμπεριλαμβάνει πράσινα έργα κα-
θώς και έργα αποθήκευσης ειδικότερα στις λιγνιτικές 
περιοχές. Σε αυτή τη βάση, ανέφερε ότι η μείωση της 
γραφειοκρατίας θα δώσει ισχυρό «σήμα» για μία νέα 
επενδυτική Άνοιξη. 
B. Ozugerin: «Η ενέργεια πρέπει να είναι πε-
δίο συνεργασίας και όχι σύγκρουσης» 
Στη γεωπολιτική θέση της Τουρκίας αναφέρθηκε κατά 
την έναρξη του Fire Side Chat ο πρέσβης της Τουρκίας 
στην Ελλάδα κ. Burak Ozugergin, καθώς όπως είπε, η 
χώρα του «βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ μεγά-
λων παραγωγών ενέργειας, αλλά και καταναλωτών». 
«Η Τουρκία είναι μία μεγάλη αγορά καθώς πρόκειται 
να  φθάσει σύντομα τους 85 εκατομμύρια κατανα-
λωτές», ενώ «έχει σημειώσει την μεγαλύτερη αύξηση 
στην ενεργειακή ζήτηση τις τελευταίες δύο δεκαετίες 
ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ».
Όπως δήλωσε ο κ. Ozugergin «η θέση μας δεν έχει τί-
ποτα το παράδοξο ή το εχθρικό. Διαφοροποιούμε τις 
ενεργειακές πηγές και διαδρομές, συνεισφέρουμε στην 

ασφάλεια της ενεργειακής προμήθειας   ασφάλεια και 
σταθερότητα, ενώ προσφέρουμε σύντομες, οικονο-
μικές, ασφαλείς και βιώσιμες διαδρομές». «Αυτό που 
είναι θετικό για την Τουρκία, είναι θετικό για την Ευ-
ρώπη και για τα Βαλκάνια», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
 «Η ενέργεια θα μπορούσε και πρέπει να είναι πεδίο συ-
νεργασίας και όχι σύγκρουσης », ανέφερε ο πρέσβης, 
επισημαίνοντας ότι  «ήδη Ελλάδα και Τουρκία έχουν 
στενή συνεργασία μέσω του TANAP και του ΤΑP».
«Όταν οι χώρες συνεργάζονται σε ενεργειακά έργα, 
αυτό είναι θετικό, αλλά και το αντίθετο είναι μία πραγ-
ματικότητα», είπε. Και συνέχισε λέγοντας: «Είναι αυτό 
που οι κοινωνικές επιστήμες ονομάζουν “o φόβος της 
παραμέλησης”, που αναδύεται όταν οι χώρες αισθάνο-
νται αδικημένες ή παραμελημένες». 
«Τα αποθέματα στο νησί της Κύπρου είναι μία τέτοια 
περίπτωση» τόνισε ο κ. Ozugergin, προσθέτοντας ότι 
και «το ίδιο το ζήτημα της Κύπρου παραμένει άλυτο, 
και δεν έχει διευθετηθεί». Όπως είπε, «η θέση της Ελ-
ληννοκυπριακής πλευράς στις εξορύξεις παραβιάζει τα 
δικαιώματα της Τουρκίας».
Τόνισε ότι: «Οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπριοι ενεργά 
συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση 
του Κυπριακού από τη δεκαετία του 1960, όμως οι 
διαπραγματεύσεις απέτυχαν εξαιτίας της έλλειψης πο-
λιτικής βούλησης. Όμως δεν έχουν χαθεί όλα. Οποια-
δήποτε επίλυση του ζητήματος πρέπει να πραγματο-
ποιηθεί μέσω διαπραγματεύσεων και με win – win 
προτάσεις», είπε.
Και πρόσθεσε ότι «κάθε λύση θα έπρεπε να λαμβάνει 
υπόψη τις πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί 
στο νησί και να μην προσπαθεί να τις λυγίσει». 
«Οι υδρογονάνθρακες μπορούν να είναι μέρος της λύ-
σης και να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη ανάμεσα στις 
δύο κοινότητες», δήλωσε ο κ. Ozugergin.
«Μπορούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας και οφεί-
λουμε να το κάνουμε, γιατί είμαστε γείτονες και σύμ-
μαχοι. Είναι πολύ πιο λογικό να αντιμετωπίσουμε τις 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας 
αντί να αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο, καθώς 
υπάρχουν πολλοί δίαυλοι επικοινωνίας και συνεννόη-
σης μεταξύ των δύο χωρών, ενώ η διεθνείς νομοθεσία 
μας καθοδηγεί», ανέφερε.
Όπως είπε, κλείνοντας, «χρειάζεται να είμαστε υπομο-
νετικοί, συναινετικοί και ειδικά ειλικρινείς. Τα υπόλοι-
πα θα ακολουθήσουν». 

Συνέχεια στη σελ. 17 
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Συνέχεια από τη σελ. 16 

Διλήμματα ή ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο 
Μπορεί η ενέργεια να αναπαράγει διλήμματα ασφαλείας ή 
να προωθήσει τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο; 
Αυτό ήταν το κεντρικό θέμα της συζήτησης του πάνελ, στο 
οποίο συμμετείχαν οι διακεκριμένοι ομιλητές: Νίκος Τσάφος, 
Deputy Director & Senior Fellow, CSIS, Washington DC, Dr. 
Θεόδωρος Τσακίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπολιτικής 
& Ενεργειακής Πολιτικής, του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, 
Μαριάνα Λιακοκοπούλου, Energy Security Research Fellow, 
NATO Association of Canada, Roudi Baroudi, CEO, Energy & 
Environment Holding, Qatar 
Ν. Τσάφος: «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την Κίνα»
Τον ρόλο της Κίνας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσο-
γείου ανέλυσε αρχικά ο κ. Τσάφος καθώς όπως είπε, «η Κίνα 
είναι μία οικονομική και γεωπολιτική υπερδύναμη που δεν 
μπορούμε να αγνοήσουμε», αλλά «ούτε όμως και να παρα-
πλανηθούμε από το κινέζικο χρήμα». 
Όπως τόνισε, «ο στόχος είναι να κάνουμε την Κίνα να παίξει με 
τους κανόνες και η ΕΕ είναι ένα αποτελεσματικό μέρος για να 
γίνει αυτό» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να σκεφτούμε καθαρά 
για το πώς θα συνεργαστούμε». Διερωτήθηκε χαρακτηρι-
στικά: «Θα πάρουμε τα λεφτά και θα σκεφτούμε τις πολιτικές 
αργότερα ή θα λειτουργήσουμε προνοητικά για να μετριά-
σουμε την οικονομική εξάρτηση από την Κίνα;». Καταλήγο-
ντας επεσήμανε τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και ρευστότητας που παρέχει. «Είναι προτιμότερη 
η εξαργύρωση των Ευρωπαϊκών επιταγών σε σχέση με τις 
Κινεζικές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάφος. 
 
Θ. Τσακίρης: «Η ενεργειακή συνεργασία μπορεί να 
δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας»
Αναλύοντας την Τουρκική στάση με αφορμή την έρευνα 
υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, και για τον 
τρόπο που θα μπορούσαν η Ελλάδα και η Κύπρος να θέσουν 
το εν λόγω ζήτημα, ο κ. Τσακίρης ξεκαθάρισε ότι αποτελεί 
κρίσιμο ζητούμενο η κατανόηση της δυναμικής της ενερ-
γειακής ασφάλειας στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου και του 
τρόπου που η ενέργεια αποτελεί παράγοντα της πολυμερούς 
ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή.  Όπως είπε, «από στρα-
τηγικής και θεωρητικής άποψης οι υδρογονάνθρακες αυτοί 
κάθε αυτοί δεν δρουν ως καταλύτης γεωπολιτικών εξελίξεων 
σε μία περιοχή. Μάλιστα, όπως επεσήμανε εάν οι δυνάμεις σε 
μία περιοχή συνεργαστούν, τότε μπορούν να δημιουργηθούν 
συνθήκες κοινής ευημερίας όπως αυτό συνέβη στην Βόρεια 
Θάλασσα. Όμως, σύμφωνα με τον κ. Τσακίρη, η έρευνα 
υδρογονανθράκων στην Κύπρο λειτούργησε ως καταλύτης 
για την ενίσχυση της επιθετικής και προκλητικής πολιτικής της 

Τουρκίας, όπως είπε. Όπως είπε, η Τουρκία δεν προβαίνει σε 
αυτές τις ενέργειες για την εκμετάλλευση των υδρογονανθρά-
κων, καθώς αν ήταν αυτό το κίνητρό της θα έκανε εξορύξεις 
οπουδήποτε αλλού στην περιοχή της. Όμως, προσπαθεί να 
χρησιμοποιήσει την έρευνα των υδρογονανθράκων για να 
προωθήσει την ρεβιζιονιστική της ατζέντα. 
Καταλήγοντας ο κ. Τσακίρης τόνισε ότι οι υδρογονάνθρακες 
έχουν λειτουργήσει ως καταλύτης αλλά όχι ως βασική αιτία 
τόσο για συνεργασία όσο και για σύγκρουσης, υπενθυμίζο-
ντας ότι την 1η Μαρτίου θα εγκαινιαστεί για πρώτη φορά ο δι-
ακρατικός οργανισμός East Mediterranean Gas Organization, 
στον οποίο συμμετέχει η χώρα μας μαζί με άλλες έξι χώρες της 
ΝΑ Μεσογείου.
 
Μ. Λιακοπούλου: «Ανάγκη για συνεργασία και 
ανταλλαγή καλών πρακτικών» 
Η κα Μαριάνα Λιακοπούλου περιέγραψε την ενεργειακή 
κατάσταση στην Ευρώπη και ειδικότερα αναφέρθηκε στη 
διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας. Όπως είπε, στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, λόγω των σημαντικών υποδομών 
που κατασκευάζονται και την αυξανόμενη διείσδυση του 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) η έκθεση σε πιθανό-
τητα διακοπής τροφοδοσίας εξαιτίας της κατάστασης στην 
Ουκρανία, είναι περιορισμένη.  Όπως είπε, το Ευρωπαϊκό 
σύστημα τροφοδοσίας φυσικού αερίου είναι αρκετά ευέλικτο 
να διοχετεύσει σημαντικές ποσότητες, ενώ χαρακτήρισε ως 
εξαιρετικά σημαντική την ανάγκη για περιφερειακή συνερ-
γασία, τη διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, καλών 
πρακτικών,  πολιτικών και μοντέλων διακυβέρνησης. 

R. Baroudi: «Να ενισχύσουμε τον διάλογο στην Αν. 
Μεσόγειο»
 «Οι ΗΠΑ και η ΕΕ είναι οι κινητήριες δυνάμεις που θα διαμορ-
φώσουνε ένα νέο περιβάλλον με περισσότερη σταθερότητα, 
ειρήνη και κοινωνική ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, σε σχέση με τους ενεργειακούς πόρους», δήλωσε 
ο κ. Baroudi. Υπενθύμισε δε, ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει ήδη 
εκδηλώσει τις προθέσεις της κυβέρνησής του να λειτουργήσει 
ως σταθεροποιητικός παράγοντας στην Μεσόγειο με όχημα 
το ΝΑΤΟ και αυτό περιλαμβάνει και την Ελλάδα και την Τουρ-
κία, ενώ το ΝΑΤΟ θα παίξει μεγάλο ρόλο τα προσεχή χρόνια 
στην περιοχή, όπως είπε.
Σύμφωνα με τον κ. Baroudi, «όλες οι χώρες πρέπει να κρα-
τήσουν μακριά τις εντάσεις και να ενισχύσουν το διάλογο».  
Όσον αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία, ο κ. Baroudi επεσή-
μανε ότι ΗΠΑ και η ΕΕ πρέπει να καλέσουν και τα δύο μέρη και 
να μιλήσουν για τα νόμιμα δικαιώματά τους στο πλαίσιο των 
συμφωνιών του ΟΗΕ, αποκλείοντας την πιθανότητα μίας ένο-
πλης σύγκρουσης. Εκτίμησε δε, ότι «οι προκλήσεις που έχουν 
προκύψει θα έχουν θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στην Ανατολική 

Μεσόγειο, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή», εκφράζοντας την 
εκτίμηση ότι «οι υδρογονάνθρακες θα είναι ένας καταλύτης 
δημιουργίας και όχι καταστροφής».

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής ενεργειακής διπλωματίας
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής ενεργειακής διπλωματίας για τη 
σταθερότητα στην περιοχή τέθηκε στο επίκεντρο του πάνελ 
στο οποίο συμμετείχαν οι κκ. Θάνος Ντόκος, Σύμβουλος Εθνι-
κής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, καθ. Γιάννης Μανιάτης, 
πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλ-
λαγής, Καθ. Γιώργος Σταθάκης, πρώην Υπουργός Περιβάλλο-
ντος & Ενέργειας και ο Ben Haddad, Director, Future Europe 
Initiative, Atlantic Council 
Θ. Ντόκος: «Οι ηγεμονικές βλέψεις δεν έχουν αρνητικό αντί-
κτυπο στην περιοχή»
Ο σύμβουλος του Έλληνα πρωθυπουργού για θέματα Εθνι-
κής Ασφάλειας κ. Θάνος Ντόκος τόνισε ότι η πανδημία ανά-
γκασε τα κράτη να εξασφαλίσουν περισσότερη αυτονομία και 
ανεξαρτησία και λιγότερη εξάρτηση από τρίτους, ξεκινώντας 
από τα υγειονομικά ζητήματα. Όπως εκτίμησε, η τάση αυτή 
θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς όπως η ενέργεια. 
Ο κ. Ντόκος επεσήμανε ότι η ΕΕ έχει δεύτερες σκέψεις σε σχέση 
με δημιουργία υποδομών από μη ευρωπαϊκές χώρες όπως 
και την Κίνα και τόνισε ως την πλέον ασφαλή πολιτική τη δι-
αφοροποίηση των προμηθευτών, προκειμένου να μην προ-
κύψουν ελλείψεις εξαιτίας φυσικών καταστροφών, πολιτικών 
συνθηκών κλπ., όπως είπε 
Όσον αφορά τις ποσότητες των υδρογονανθράκων που 
έχουν ανακαλυφθεί, σύμφωνα με τον κ. Ντόκο, αυτές δεν 
αρκούν προκειμένου να αλλάξουν το παιχνίδι. 
«Υπάρχουν ελπίδες οι υδρογονάνθρακες να γίνουν καταλύ-
της ειρήνευσης και σταθερότητας, αλλά αυτό δεν έχει επιβε-
βαιωθεί ακόμα», τόνισε ό κ. Ντόκος, ίσως επειδή οι ανακαλύ-
ψεις και τα οικονομικά οφέλη δεν είναι προς το παρόν αρκετά, 
όπως εξήγησε. 
Σύμφωνα με τον κ. Ντόκο ο αντίκτυπος της ανακάλυψης των 
υδρογονανθράκων δεν είναι θετικός, και αυτό έχει να κάνει με 
«γεωπολιτικές και ηγεμονικές βλέψεις συγκεκριμένων χωρών 
σε αυτή την περιοχή». 
Όπως είπε, είναι καλά νέα για τον κόσμο ο πρόεδρος Μπάιντεν 
ανέδειξε την Κλιματική αλλαγή σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. 
Τόνισε, ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει σε ΑΠΕ, καθώς αυτή 
είναι η απάντηση για το μέλλον, «ωστόσο η χώρα μας  πρέπει 
να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ευκαιρίες και να συνεχίσει να 
προωθεί αγωγούς αερίου, καθώς αυτό αποτελεί το καύσιμο 
μετάβασης για τα επόμενα 20 χρόνια». 

Συνέχεια στη σελ. 18 
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Συνέχεια από τη σελ. 17  
 
γ. Μανιάτης: «Ανάγκη για ένα κοινό Ευρωπαϊκό 
ενεργειακό όραμα»
Ο πρώην υπουργός Ενέργειας, καθηγητής Γιάννης Μανιάτης 
αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή 
ασφάλεια. «Υπάρχει το δυναμικό να προωθηθεί η σταθερότη-
τα στην περιοχή, αλλά δεν υπάρχει κοινό όραμα μεταξύ των 
κρατών μελών για να εξασφαλίσουν αυτή την σταθερότητα», 
ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Έθεσε τα ζητήματα σταθερότητας σε σχέση με τις εισαγωγές 
ενέργειας καθώς και τη διαφοροποίηση πηγών και οδών, 
προκειμένου, όπως είπε, «να μειωθούν τα μονοπώλια που 
μπορούν να χρησιμοποιούν την ενέργεια ως μοχλό πολιτικών 
πιέσεων». 
«Δεν υπάρχει κοινό ενεργειακό διπλωματικό όραμα στην ΕΕ», 
επανέλαβε ο πρώην υπουργός, επισημαίνοντας την ανάγκη 
«η ΕΕ να γίνει ηγέτης της μετάβασης και να αντιμετωπίσει τα 
κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας».  
Ωστόσο, αναγνώρισε την αξία και τη δυναμική που αναπτύσ-

σεται από τα ενεργειακά project που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις 
διασυνδέσεις και τις διακρατικές συνεργασίες αγωγών όπως 
ο TAP, ο IGB αλλά και ο EastMed, που «προκαλούν μία θετική 
αντίδραση για την σταθερότητα στην περιοχή» όπως τόνισε.

γ. Σταθάκης:  «Βασικές αρχές η διαφοροποίηση και 
η ασφάλεια»
Η διαφοροποίηση και η ασφάλεια είναι οι δύο βασικές αρχές, 
σύμφωνα με τον . Σταθάκη, καθώς όπως είπε οι περισσότερες 
πρωτοβουλίες λαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο. Όπως είπε, 
«η Ελλάδα απέκτησε κεντρικό ρόλο στην ενεργειακή μετά-
βαση», με το πιο σημαντικό project τον TAP, τα δίκτυα και τις 
διασυνδέσεις του, ενώ ο EastMed άνοιξε ένα καινούριο πεδίο, 
όπως είπε. 
Η διπλωματία του αερίου στην περιοχή, δεν πρέπει να θεω-
ρηθεί ως ο βασικός παράγοντας διπλωματίας, σύμφωνα με 
τον κ. Σταθάκη, αλλά είναι ως ένα πεδίο επιπρόσθετης διπλω-
ματίας. 

B. Haddad: «Η Ελλάδα διατλαντική γέφυρα Ευρώ-
πης και ΗΠΑ σε ζητήματα ενέργειας»
«Η Ελλάδα είναι σημαντικός στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ 
στην περιοχή», δήλωσε ο κ. Ben Haddad, καθώς, όπως δή-
λωσε, η χώρα μας «αποτελεί τη διατλαντική γέφυρα μεταξύ 
Ευρώπης και ΗΠΑ σε ζητήματα ενέργειας».
Όπως είπε, στα ζητήματα ενέργειας υπάρχει συνέχεια της 
Αμερικανικής πολιτικής στις κυβερνήσεις Obama και Trump, 
ενώ τώρα, όπως τόνισε, «με την κυβέρνηση Biden μας δίνεται 
η ευκαιρία να επιταχύνουμε τη συνεργασία με την Ελλάδα». 
Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό στρατιωτικό σύμμαχο στο 
ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τον κ. Haddad.
Αναγνώρισε το δυναμικό που αναπτύσσεται στην ενεργειακή 
διαφοροποίηση, αλλά και πολιτική συνεργασία μέσω των 
ενεργειακών πρωτοβουλιών. 
«Η Ελλάδα θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε αυτό το 
πεδίο», ανέφερε και κάλεσε Ελλάδα και Τουρκία να προω-
θήσουν το διάλογο μεταξύ τους, υπενθυμίζοντας ότι ο πρό-
εδρος Biden ως αντιπρόεδρος της Αμερικής επισκέφθηκε την 
Κύπρο. 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια δεύτερη σύμβα-
ση με τη φαρμακευτική εταιρεία Moderna, η οποία προβλέπει 
την αγορά άλλων 300 εκατ. δόσεων (150 εκατ. δόσεις το 2021 
και δικαίωμα αγοράς επιπλέον 150 εκατ. δόσεων το 2022) για 
λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η νέα σύμβαση 
προβλέπει επίσης τη δυνατότητα δωρεάς του εμβολίου σε 
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ή διοχέτευσής του 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, εξασφαλίζουμε άλλες 
300 εκατ. δόσεις του εμβολίου κατά της COVID-19 που πα-
ράγεται από τη Moderna και το οποίο χρησιμοποιείται ήδη 
για εμβολιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι πλησιάζουμε 

κι άλλο τον ευρύτερο στόχο μας: να εξασφαλίσουμε την 
πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων σε ασφαλή και αποτελε-
σματικά εμβόλια το συντομότερο δυνατόν. Διαθέτοντας ένα 
χαρτοφυλάκιο με έως και 2,6 δισ. δόσεις, θα είμαστε σε θέση 
να παρέχουμε εμβόλια όχι μόνο στους πολίτες μας, αλλά και 
στους γείτονες και τους εταίρους μας». 
Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, δήλωσε τα εξής: «Με τη νέα αυτή σύμβαση 
με τη Moderna, προσθέτουμε στο χαρτοφυλάκιό μας άλλες 
300 εκατ. δόσεις ενός εγκεκριμένου, ασφαλούς και αποτελε-
σματικού εμβολίου. Η σύμβαση αυτή σηματοδοτεί άλλο ένα 
βήμα προς την επίτευξη του στόχου μας για παροχή ταχείας 
πρόσβασης σε ασφαλείς και αποτελεσματικούς εμβολιασμούς 

στους πολίτες εντός και εκτός Ευρώπης, εντός του τρέχοντος 
έτους. Η σύμβαση είναι σημαντική όχι μόνο για τις βραχυ-
πρόθεσμες ανάγκες της ΕΕ, αλλά και για τις μελλοντικές μας 
προσπάθειες για τον περιορισμό της ταχείας εξάπλωσης νέων 
παραλλαγών». 
Η σημερινή σύμβαση με τη Moderna επεκτείνει το ευρύ 
εμβόλιο εμβολίων που θα παραχθούν στην Ευρώπη, το 
οποίο περιλαμβάνει συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί 
με τις BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen 
Pharmaceutica NV, Curevac και Moderna. Το διαφοροποιη-
μένο αυτό χαρτοφυλάκιο εμβολίων θα εξασφαλίσει στην Ευ-
ρώπη 2,6 δισ. δόσεις, μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή 
και αποτελεσματικά.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την εξάμηνη 
παράταση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα, 
όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 (μέ-
ρος του αποκαλούμενου «two-pack»).  
Η παράταση αυτή αποτελεί σύνηθες και αναμενόμενο διαδι-
καστικό στάδιο, για το οποίο ζητήθηκε η γνώμη της Ελλάδας 

και το οποίο χρησιμεύει στην εξασφάλιση συνεχιζόμενης στή-
ριξης για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
που ανέλαβε η Ελλάδα έναντι του Eurogroup τον Ιούνιο του 
2018, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στα-
θερότητας. Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι 
ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομι-

κής ανάκαμψης της Ελλάδας.  
Οι εκθέσεις ενισχυμένης εποπτείας δημοσιεύονται τακτικά και 
είναι διαθέσιμες εδώ.  
Η επόμενη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα δημοσιευτεί 
εντός του τρέχοντος μηνός.
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Δ. Παπαστεργίου Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε. : Η χώρα χρει-
άζεται ένα αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής 
προστασίας. Δεν ευθύνονται οι Δήμοι για τις ακραίες 
καταστάσεις των προηγούμενων ημερών.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, με αφορμή την πρόσφατη 
κακοκαιρία και όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία 24ωρα με τις 
εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρισμού και ύδρευσης, τις πτώσεις 
δέντρων και το κλείσιμο δρόμων που ταλαιπώρησαν δεκάδες 
χιλιάδες νοικοκυριά, θα ήθελε να επισημάνει τα παρακάτω:
Οι δύσκολες για τους κατοίκους της Αττικής, καταστάσεις των 
τελευταίων ημερών πρέπει να μας προβληματίσουν, με δεδο-
μένο ότι τα λεγόμενα «ακραία ή σπάνια φαινόμενα», ούτε τόσο 
ακραία αλλά ούτε και τόσο σπάνια θα πρέπει να θεωρούνται 
πλέον.
Πρώτον. Οι Δήμοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το κλάδεμα 
ή κόψιμο των δέντρων κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς 
ενέργειας, όπως προκύπτει και από τον Κανονισμό Εγκατα-
στάσεων και Συντήρησης Υπαίθριων Γραμμών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, ΦΕΚ 608/Β/6.10.67 Αρ. 281. Προφανώς και θα βοη-
θήσουν οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία από την πλευρά του 
ΔΕΔΔΗΕ, προφανώς και οφείλουν να επισημάνουν προβλήμα-
τα στο δίκτυο, όταν αυτά υποπίπτουν στην αντίληψή τους.
Άλλωστε και με πρόσφατο (15.01.2021) έγγραφο προς τους 

Δήμους και Δασαρχεία του Βόρειου Τομέα της Αττικής, ο ΔΕΔ-
ΔΗΕ ζητά αυτό ακριβώς, καθώς και την υπόδειξη χώρου ενα-
πόθεσης της ξυλείας που θα προκύψει.
Δεύτερον, δεν οφείλονται όλες οι διακοπές ρεύματος σε πτώσεις 
δέντρων
Τρίτον, αντικειμενικά, οι Δήμοι του αστικού συγκροτήματος δεν 
έχουν όλο αυτό το στόλο των μηχανημάτων, για να καθαρι-
στούν οι δρόμοι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και ενόσω η 
κακοκαιρία ήταν σε εξέλιξη. Πολύ περισσότερο, γερανούς και 
άλλο εξοπλισμό για τον τεμαχισμό και την απομάκρυνση των 
πεσμένων κορμών.
Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε πάρα πολλές περι-
πτώσεις, η διάγνωση της προβληματικής στατικότητας των 
δέντρων, δεν είναι ούτε τόσο εύκολη ούτε τόσο προφανής, 
όπως και η ύπαρξη ασθενειών του ριζικού συστήματος. Δεν 
είναι τυχαίο ότι πάρα πολλά από τα δέντρα που έπεσαν, δεν 
έσπασαν αλλά ξεριζώθηκαν. Ακόμη πάντως κι αν ένας Δήμος 
κρίνει ότι κάποιο δέντρο πρέπει να κοπεί, αυτό δεν είναι εύκολο. 
Αφού ξεπεράσει τα πάσης φύσεως προβλήματα με τοπικού χα-
ρακτήρα αντιδράσεις, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει 
να προηγηθούν μια σειρά απο ενέργειες όπως αποφάσεις των 
Δημοτικών Συμβουλίων ή άδεια από το οικείο Δασαρχείο για 
τη διάθεση της ξυλείας κλπ. Συνεπώς ακόμη και στον τομέα της 

πρόληψης, τα εμπόδια είναι πολλά .
Πρέπει να τονίσουμε ότι οι Δήμοι, σε κάθε εμφάνιση ακραίων 
καιρικών φαινομένων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμε-
τώπισης, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν ούτε τον απαραί-
τητο εξοπλισμό, ούτε το προσωπικό, αλλά ούτε κι ένα ευέλικτο 
θεσμικό πλαίσιο που να τους λύνει, κι όχι να τους δένει τα χέ-
ρια. Αλλά το κυριότερο, βρίσκονται και την επόμενη μέρα στο 
πλευρό των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών, που έχουν 
δοκιμαστεί από τα φαινόμενα αυτά.
Επειδή οι ώρες αυτές παραμένουν κρίσιμες, δεν είναι κατάλλη-
λες ούτε για την εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά ούτε και για τη 
δημιουργία κατηγορητηρίων.
Το σίγουρο είναι πως η χώρα μας είναι απαραίτητο να αποκτή-
σει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, σαν 
και αυτόν που περιγράφεται στην πρόσφατη νομοθεσία. Τέτοιο 
που θα δίνει έμφαση στην πρόληψη κι όχι στην εκ των υστέρων 
διαχείριση, στον οποίο θα συμμετέχουν με υπευθυνότητα όλοι 
οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση έκτακτων καταστά-
σεων, καθώς και η αυτοδιοίκηση, με ξεκάθαρους ρόλους κι 
αρμοδιότητες ο καθένας. Ο μηχανισμός αυτός, εκτός από νο-
μοθέτηση, θέλει και χρηματοδότηση, την οποία περιμένουμε το 
επόμενο διάστημα από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Μία διεθνής ομάδα επιστημόνων -μεταξύ των οποίων ένας ελ-
ληνικής καταγωγής ερευνητής της διασποράς- απομόνωσε και 
«διάβασε» το DNA από απομεινάρια δύο μαμούθ ηλικίας ενός 
έως 1,2 εκατομμυρίου ετών, που βρέθηκαν στη βορειοανατο-
λική Σιβηρία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκειται για το αρ-
χαιότερο DNA στον κόσμο, το οποίο, μεταξύ άλλων, ρίχνει φως 
στην εξέλιξη των πρώτων μαμούθ που είχαν εξαπλωθεί στη 
Βόρεια Αμερική. Το προηγούμενο ρεκόρ ανάκτησης DNA ήταν 
από ένα άλογο που είχε ζήσει προ 560.000 έως 780.000 ετών.
Οι 22 ερευνητές από εννέα χώρες, με επικεφαλής τον καθηγητή 
Εξελικτικής Φενετικής Λόβε Ντάλεν του Κέντρου Παλαιογενε-
τικής του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», ανέλυσαν τα γο-
νιδιώματα τριών αρχαίων μαμούθ, χρησιμοποιώντας γενετικό 
υλικό που βρέθηκε στα δόντια τους, τα οποία ήταν θαμμένα επί 
0,7 έως 1,2 εκατομμύρια χρόνια στο μόνιμα παγωμένο έδαφος 
της Σιβηρίας. Στη μελέτη συμμετείχε και ο ελληνικής καταγωγής 
ερευνητής Γεώργιος Ξενικουδάκης του Ινστιτούτου Βιοχημείας 
και Βιολογίας του γερμανικού Πανεπιστημίου του Πότσνταμ.
Είναι η πρώτη φορά που εξάγεται και αλληλουχίζεται DNA από 
τόσο αρχαία δείγματα, κάτι καθόλου εύκολο, καθώς ελάχιστες 
ποσότητες γενετικού υλικού είχαν απομείνει και το DNA είχε δια-

σπαστεί πια σε πολύ μικρά τμήματα μετά από τόσο καιρό. «Αυτό 
το DNA είναι απίστευτα παλαιό. Τα δείγματα είναι χίλιες φορές 
παλαιότερα από τα απομεινάρια των Βίκινγκς, είναι παλαιότερα 
ακόμη και από την εμφάνιση των ανθρώπων και των Νεάντερ-
ταλ», δήλωσε ο Ντάλεν.
Η χρονολόγηση των δειγμάτων έγινε τόσο με βάση γεωλογικά 
δεδομένα όσο και με τη μέθοδο του μοριακού ρολογιού. Από 
τα τρία δείγματα, το νεότερο με την ονομασία Τσουκότσια είχε 
ηλικία περίπου 700.000 ετών και τα άλλα δύο άνω του ενός εκα-
τομμυρίου ετών. Το αρχαιότερο -περίπου 1,2 εκατ. ετών- ανήκε 
σε ένα άγνωστο έως τώρα είδος μαμούθ, που ονομάστηκε Κρέ-
στοβκα (από την περιοχή όπου βρέθηκε) και το οποίο εκτιμάται 
ότι αποκόπηκε από τα άλλα σιβηρικά μαμούθ πριν τουλάχιστον 
δύο εκατομμύρια χρόνια.
«Αυτό αποτέλεσε απόλυτη έκπληξη για εμάς. Όλες οι προηγού-
μενες μελέτες έδειχναν ότι υπήρχε μόνο ένας τύπος μαμούθ 
στη Σιβηρία εκείνη την εποχή, το λεγόμενο μαμούθ της στέπας. 
Όμως, οι αναλύσεις μας δείχνουν ότι υπήρχαν δύο διαφορετικοί 
τύποι από γενετική άποψη, που πιθανώς, χωρίς να είμαστε από-
λυτα βέβαιοι, αποτελούσαν δύο διαφορετικά είδη», ανέφερε ο 
ερευνητής Τομ βαν ντερ Βαλκ.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτά τα νεοανακαλυφθέντα μαμούθ 

Κρέστοβκα είναι που αποίκισαν τη Βόρεια Αμερική πριν τουλά-
χιστον ενάμισι εκατομμύριο χρόνια. Το λεγόμενο κολομβιανό 
μαμούθ, που ζούσε στη Β. Αμερική κατά την τελευταία εποχή 
των πάγων, αποτελούσε υβρίδιο ανάμεσα στο Κρέστοβκα και 
στο τριχωτό μαμούθ και εμφανίστηκε πριν περίπου 420.000 
χρόνια. Το δεύτερο αρχαίο μαμούθ, ηλικίας τουλάχιστον ενός 
εκατομμυρίου ετών, από το οποίο απομονώθηκε DNA, ονομά-
στηκε Αντίτσα και φαίνεται να υπήρξε πρόγονος του τριχωτού 
μαμούθ.
«Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα, πλέον, είναι πόσο πίσω στο 
παρελθόν μπορούμε να πάμε. Δεν έχουμε φθάσει ακόμη το 
όριο. Μία βάσιμη εκτίμηση είναι ότι μπορούμε να απομονώ-
σουμε DNA ηλικίας δύο εκατομμυρίων ετών, ίσως και έως 2,6 
εκατ. ετών», σημείωσε ο καθηγητής Μοριακής Αρχαιολογίας 
Άντερς Γκέδερστρεμ του σουηδικού Κέντρου Παλαιογενετικής.
Σχετικό βίντεο υπάρχει στο YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=2Yjj2l74aY8&feature=emb_logo
Άλλα βίντεο και φωτογραφίες υπάρχουν στη διεύθυνση:
https://stockholmuniversity.box.com/s/8sgjusq3sb87e5k4qbb8ocwoqqr4d94o
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https//dx.doi.org/10.1038/s41586-021-03224-9

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Σχετικά με την αρμοδιότητα  για το κλάδεμα ή κόψιμο των δέντρων κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς ενέργειας

ΤΟ ΑΡχΑΙΟΤΕΡΟ DNA ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΜΑΜΟΥΘ ΗΛΙΚΙΑΣ
Άνω του ενός εκατομμυρίου ετών στη Σιβηρία
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Απώλειες ύψους 41,6 δισ. ευρώ είχαν στον τζίρο τους, 
λόγω της πανδημίας, οι εγχώριες επιχειρήσεις πέρυσι σε 
σχέση με το 2019, ενώ για αυτές που τέθηκαν σε αναστο-
λή λειτουργίας με κρατική εντολή τον Μάρτιο 2020 η μεί-
ωση του τζίρου ανήλθε σε περίπου 10,8 δισ. ευρώ. 
Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, για 
το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων 
της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 
266.083.826 χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 13,5% σε 
σχέση με το 2019, που είχε ανέλθει σε 307.704.921 χιλ. 
ευρώ.
Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 53,4% παρουσίασαν οι 
επιχειρήσεις του τομέα «Δραστηριότητες υπηρεσιών 
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης», ενώ τη 
μικρότερη μείωση κατά 2,4% παρουσίασαν οι επιχειρή-
σεις του τομέα «Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, 
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης». 
Από την άλλη πλευρά, τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 3,1% 
παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Γεωργία, δασο-
κομία και αλιεία». 
Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων 
της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο 2020 
ανήλθε σε 72.243.603 χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 
8,6% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2019, που είχε ανέλθει σε 
79.017.709 χιλ. ευρώ. 
Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 47,9% παρουσίασαν οι επι-
χειρήσεις του τομέα «Δραστηριότητες υπηρεσιών παρο-
χής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης», ενώ τη μικρό-
τερη μείωση κατά 0,4% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του 
τομέα «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριό-
τητες». Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 7,1% 
παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δραστηριότητες 

σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέ-
ριμνα». 
Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υπο-
χρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος 
εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 ανήλθε σε 21.905.296 χιλ. 
ευρώ σημειώνοντας μείωση 7,8% σε σχέση με τον Δεκέμ-
βριο 2019, που είχε ανέλθει σε 23.756.221 χιλ. ευρώ. 
Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 78,5% παρουσίασαν οι 
επιχειρήσεις του τομέα «Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγω-
γία», ενώ τη μικρότερη μείωση κατά 0,2% παρουσίασαν 
οι επιχειρήσεις του τομέα «‘Αλλες δραστηριότητες παρο-
χής υπηρεσιών». Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 
14% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δραστηριό-
τητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική 
μέριμνα». 
Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή 
λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, ο κύκλος εργασιών το 
2020 ανήλθε σε 18.789.821 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας 
μείωση 36,4% σε σχέση με το 2019, που είχε ανέλθει σε 
29.564.997 χιλ. ευρώ. 
Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 67,5% παρουσίασαν οι 
επιχειρήσεις του κλάδου των «Καταλυμάτων», ενώ τη μι-
κρότερη μείωση κατά 6,9% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις 
του κλάδου «Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς 
παροχή καταλύματος».
Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή 
λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, ο κύκλος εργασιών το δ’ 
τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 4.295.386 χιλ. ευρώ, σημειώνο-
ντας μείωση 37,8% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2019, που 
είχε ανέλθει σε 6.909.448 χιλ. ευρώ.
Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 88,5% παρουσίασαν οι επι-

χειρήσεις του κλάδου «Παραγωγή κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχο-
γραφήσεις και μουσικές εκδόσεις», ενώ τη μικρότερη μεί-
ωση κατά 2,8% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου 
«Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή κα-
ταλύματος». Αντίθετα, αύξηση κατά 20,7% παρουσίασαν 
οι επιχειρήσεις του κλάδου «Αθλητικές δραστηριότητες 
και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας». 
Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας 
τον Μάρτιο 2020 με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών 
βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε 
μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 
ανήλθε σε 728.476 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 
53,9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, που είχε ανέλθει 
σε 1.580.951 χιλ. ευρώ.
Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 92% παρουσίασαν οι επιχει-
ρήσεις του κλάδου «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα», 
ενώ τη μικρότερη μείωση κατά 13,4% κατέγραψαν οι 
επιχειρήσεις του κλάδου «Αρχιτεκτονικές δραστηριότη-
τες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και 
αναλύσεις». Από την άλλη πλευρά, τη μεγαλύτερη αύξη-
ση κατά 35,6% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου 
«Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση».
Σημειώνεται ότι, συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που τέθη-
καν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, τον Νοέμ-
βριο 2020 τέθηκαν επιπρόσθετα σε αναστολή λειτουργίας 
41 επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο «Δραστηριό-
τητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμέ-
νων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 
δραστηριότητες» και 737 επιχειρήσεις που ανήκουν στον 
κλάδο «Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας». 

Έλλειμμα 1,726 δισ. ευρώ εμφάνισε σε ταμειακή βάση ο 
Προϋπολογισμός τον Ιανουάριο έναντι ελλείμματος 1,161 
δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελ-

λάδος τον Ιανουάριο φέτος ο Προϋπολογισμός κατέγραψε 
πρωτογενές έλλειμμα 1,6 δισ. ευρώ έναντι πρωτογενούς 
πλεονάσματος 83 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή 
αντανακλά την μείωση των εσόδων του τακτικού προϋ-

πολογισμού στα 3 δισ. ευρώ από 3,7 δισ. ευρώ πέρυσι, 
ενώ οι δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 4,3 δισ. ευρώ από 4,6 
δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2020.

Πιστώθηκε χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς 11.707 
δικαιούχων του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκατα-
βολής, ποσό συνολικού ύψους 161,6 εκατ. ευρώ.
Έτσι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, ο συνολικός αριθμός των δι-
καιούχων που έχουν λάβει τη χρηματοδότηση ανέρχεται 
σε 359.691, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση ενίσχυ-
ση ύψους 1,23 δισ. ευρώ. Η μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο 

διαμορφώνεται, περίπου, στα 3.408 ευρώ.
 Η καταβολή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 στους, 
λίγους, εναπομένοντες δικαιούχους θα ολοκληρωθεί το 
προσεχές διάστημα.
 Συνολικά, η στήριξη των επιχειρήσεων, μέσω των πρώ-
των 5 κύκλων του χρηματοδοτικού σχήματος, διαμορ-
φώνεται στα 6,8 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το συ-

γκεκριμένο εργαλείο πέτυχε τον στόχο του, να ενισχύσει 
με ρευστότητα τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρές και τις 
μικρομεσαίες. Στήριξη η οποία συνεχίζεται και διευρύνε-
ται, με τον, εν εξελίξει, 6ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προ-
καταβολής.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΚΑΤΑ 41,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΚΑΤΕγΡΑΨΑΝ ΠΕΡΥΣΙ ΟΙ ΕγχΩΡΙΕΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σε σχέση με το 2019, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ  

ΣΤΟ 1,7 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟγΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ   

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 161,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 11.707 ΔΙΚΑΙΟΥχΟΥΣ 
Της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

Το Blue Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, ειδικά για τη θαλάσσια οικονοµία. 

Μια σηµαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόµων ιδεών, ατοµικών ή οµαδικών, 
ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηµατιών, σχετικών µε τη θαλάσσια οικονοµία.

Οι ιδέες αυτές υποστηρίζονται στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης 
και προώθησης, προκειµένου να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η  Γ Ι Α  Τ Η  Γ Α Λ Α Ζ Ι Α  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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Στα 4 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι προκαταβολές του 13% 
που θα μπορέσει να εισπράξει η Ελλάδα αμέσως μόλις 
εγκριθούν οι προτάσεις της για τις επιχορηγήσεις και τα 
δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τους υπο-
λογισμούς του υπουργείου Οικονομικών. Πολύ νωρίτερα, 
ωστόσο, τις επόμενες μέρες, θα δώσει η ίδια η κυβέρνηση 
το πράσινο φως για τα πρώτα έργα του Ταμείου, που θα 
χρηματοδοτηθούν προσωρινά από εθνικούς πόρους.
 Στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεό-
δωρο Σκυλακάκη φτάνουν αυτό το διάστημα οι σχετικές 
προτάσεις των υπουργείων και τα τεχνικά δελτία προς 
συζήτηση και έγκριση. Σύμφωνα με ρύθμιση που ψη-
φίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, τα έργα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης 
μπορούν –σε πρώτη φάση- να χρηματοδοτούνται από 
εθνικούς πόρους. Άλλωστε, το Ταμείο δίνει τη δυνατότητα 
αναδρομικής κάλυψης έργων και προγραμμάτων από τον 
Φεβρουάριο του 2020.
Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, τα 
πρώτα έργα στα οποία θα δοθεί το πράσινο φως περιλαμ-
βάνουν τα εξής: 
1. Τα vouchers για την αγορά Η/Υ από μαθητές, ώστε να 
βοηθηθούν στην τηλεκπαίδευση. Υπολογίζεται ότι πάνω 
από 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν γι’ αυτό τον σκοπό σε 
πάνω από 500.000 παιδιά, με εισοδηματικά κριτήρια. 
2. Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».
 3. Ένα μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης, ύψους 200-300 
εκατ. ευρώ, για όλο το έτος. 
4. Ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών. 
5. Αγορά ταμειακών μηχανών που θα συνδέονται online 
με τιε φορολογητέε αρχές. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
ετοιμάζεται πυρετωδώς και ο στόχος του κ. Σκυλακάκη 
είναι να κατατεθεί εντός του Μαρτίου, αν και αυτό το χρο-
νοδιάγραμμα θεωρείται φιλόδοξο από ορισμένες πλευ-
ρές. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία είναι έως το τέλος 
Απριλίου. Από κει και πέρα, η Κομισιόν έχει περιθώριο 
δύο μηνών να το εγκρίνει και το Συμβούλιο άλλον ένα 
μήνα. Επομένως, αν το σχέδιο κατατεθεί τέλος Απριλίου, 
η έγκρισή του θα ολοκληρωθεί ίσως στο τέλος Ιουλίου. 
Στον προϋπολογισμό έχουν υπολογισθεί 5,5 δισ. ευρώ 
από τα έργα και τα προγράμματα του Ταμείου, κάτι που 
θα οδηγήσει σε ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 2,1%. Σύμφωνα 
με την απόφαση για αύξηση του ποσοστού της προκατα-

βολής στο 13%, η Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει τα 4 δισ. 
ευρώ αμέσως μόλις εγκριθούν οι προτάσεις της. Από τις 
επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, που υπολογίζο-
νται σε σημερινές τιμές σε 17,5 δισ. ευρώ περίπου, η προ-
καταβολή θα είναι 2,3 δισ. ευρώ και από τα δάνεια των 
13,2 δισ. ευρώ –πάντα σε σημερινές τιμές- θα φτάσει το 
1,7 δισ. ευρώ. 
Ως προς τα δάνεια, πάντως, οι διαπραγματεύσεις συνεχί-
ζονται γύρω από την πρόταση της ελληνικής πλευράς να 
δοθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για επενδύσεις, που θα 
έχουν εξασφαλίσει τραπεζικό δανεισμό, τουλάχιστον 30% 
και ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 20%. Το συνολικό ύψος 
των επενδύσεων μπορεί να φτάσει έτσι τα 30 δισ. ευρώ. 
Η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα ελπίζει να της δοθεί 
η δυνατότητα να αξιοποιήσει την απόφαση της Επιτροπής 
να χρησιμοποιηθούν σε «εξαιρετικές περιπτώσεις» οι σχε-
τικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ως «χρηματοδοτικά 
εργαλεία», δηλαδή ως δάνεια και όχι μόνο ως εγγυήσεις. 
Ως προς τις επιχορηγήσεις, απομένουν μια-δυο ακόμη 
διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν για την επιλεξιμότη-
τα έργων και προγραμμάτων υπουργείων και κάποιες 
τεχνικές συζητήσεις. Την ίδια ώρα, η Grant Thornton 
ολοκληρώνει την εκτίμηση κόστους των έργων και η 
PricewaterhouseCoopers την περιβαλλοντική εκτίμηση, 
ενώ το ΚΕΠΕ πραγματοποιεί μακροοικονομική ανάλυση. 
- Ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου των σχεδίων 
που θα υλοποιηθούν 
Τη βέλτιστη και όσο το δυνατόν ταχύτερη αξιοποίηση των 
πόρων, ύψους 32 δισ. ευρώ, που θα προέλθουν από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας, 
δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, επιδιώκει η ελληνική πο-
λιτεία.
Για τον σκοπό αυτό, τον περασμένο Οκτώβριο συστάθηκε 
η αυτοτελής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου 
Ανάκαμψης, με αντικείμενο την παρακολούθηση και 
τον συντονισμό των προγραμμάτων και έργων που θα 
χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Βασικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη λειτουργία της εν 
λόγω υπηρεσίας, με επικεφαλής τον Νίκο Μαντζούφα, θα 
αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. 
Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, δηλαδή, που θα επιτρέπει 
τον απόλυτο έλεγχο των χιλιάδων δράσεων, προγραμ-
μάτων και έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν και θα 
διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την αποφυγή περιπτώσεων 
διπλής χρηματοδότησης. 
Σε ένα τέτοιο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα βα-
σίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να είναι σε θέση να 
παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των δράσεων και 
των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων, των Ευρωπαϊκών 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ 5 ΕΡγΑ ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 21-24                                                   18/02/2021

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ). Ωστόσο, 
πλέον, η εν λόγω πλατφόρμα θα πρέπει να προσαρμοστεί 
καταλλήλως προκειμένου μέσω αυτής να διασφαλίζεται η 
διαχείριση και ο έλεγχος των δράσεων όπου κατευθύνο-
νται οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι’ αυτό, ανεξάρτη-
τη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών θα εκ-
πονήσει σε ορίζοντα δύο μηνών τις απαιτούμενες μελέτες 
βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες 
προσαρμογές στην υφιστάμενη πλατφόρμα του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης. Δεδομένου ότι επείγει η δημιουργία του 
πληροφοριακού συστήματος, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η 
αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου, το πρώτο παρα-
δοτέο θα πρέπει να παραδοθεί σε έξι εβδομάδες από την 
έναρξη του έργου. 
Οι στόχοι
Σύμφωνα με όσα προβλέπει η πρόσκληση υποβολής 
προσφοράς για την κατάρτιση των αναγκαίων μελετών, 
το (αναβαθμισμένο) πληροφοριακό σύστημα της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης θα επι-
τρέπει:
 • Τον συντονισμό με τα ΕΔΕΤ με στόχο την υλοποίηση συ-
νεργειών και την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. 
• Την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των διαδικα-
σιών - μηχανισμών διαχείρισης των έργων που χρηματο-
δοτούνται από το Ταμείο και τον εντοπισμό διαδικασιών 
που χρήζουν απλοποίησης.
 • Την παροχή των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη 
των εκθέσεων υλοποίησης των έργων και των μεταρρυθ-
μίσεων, των αξιολογήσεων και την παρακολούθηση της 
πορείας υλοποίησης των στόχων, οροσήμων και των έρ-
γων με εύληπτο και κατατοπιστικό τρόπο. 
• Τις συνέργειες με άλλα πληροφοριακά συστήματα του 
Δημοσίου που εμπλέκονται με τις διαδικασίες του Ταμείου 
Ανάκαμψης ή παρέχουν στοιχεία που σχετίζονται με την 
πρόοδο των οροσήμων ή και την επίτευξη των στόχων. 
• Την ενημέρωση του ευρέος κοινού για τις δράσεις και 
την εξέλιξη των έργων που θα υλοποιούνται με πόρους 
του Ταμείου. 
Σημειώνεται ότι το κύριο μέρος του υφιστάμενου πλη-
ροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου καθίσταται 
εφικτή η διαχείριση και η παρακολούθηση των συγχρη-
ματοδοτούμενων προγραμμάτων και πράξεων από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, αναπτύ-
χθηκε τα έτη 2017-18 και τέθηκε σε παραγωγική λειτουρ-
γία τον Απρίλιο του 2018.
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Επενδύσεις της τάξης των 3,5 δισ. ευρώ δρομολογούνται για τα 
δίκτυα ηλεκτρισμού σε βάθος δεκαετίας, σύμφωνα με όσα τόνισε 
μιλώντας στο 10ο συνέδριο Athens Energy Dialogues η γενική 
γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα 
Σδούκου . 
Όπως τόνισε η κ. Σδούκου, κατ’ έτος θα προωθούνται περίπου 
400 εκατομμύρια για αναβαθμίσεις, που όπως φάνηκε τόσο 
και από την υπόθεση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου όσο και από τα 
προβλήματα που προκάλεσε η «Μήδεια» είναι απολύτως απα-
ραίτητες. Άλλωστε, οι υποδομές αυτές στο φόντο και των νέων 
εξελίξεων στην αγορά δεν ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις 
και ανάγκες. 
«Η στρατηγική μας εξασφαλίζει ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν 
πίσω, ειδικά τις πιο ευαίσθητες και ευάλωτες στον κίνδυνο της 
ενεργειακής φτώχειας ομάδες. Αυτός είναι και ο λόγος που θα δι-
ασφαλίσουμε ότι το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας θα παραμείνει 
ικανό να αντιμετωπίσει ακραίες συνθήκες, όπως αυτές που αντι-
μετωπίζουμε τα τελευταία εικοσιτετράωρα εξαιτίας της σφοδρής 
και πρωτοφανούς κακοκαιρίας» τόνισε με έμφαση σχολιάζοντας 
τα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες. 
Έτσι, όπως τόνισε η γ.γ. Ενέργειας «το σχέδιό μας για τα εθνικά 
συστήματα μεταφοράς και διανομής έχει 4 πυλώνες: 
- Η χρήση του φυσικού αερίου ως το πιο αξιόπιστο «καύσιμο-γέ-
φυρα» 
- Η αύξηση της ψηφιοποίησης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας 
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την απο-
θήκευση ενέργειας που θα συμβάλει σημαντικά στη διασφάλιση 
της βέλτιστης λειτουργίας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας 
- Η ολοκλήρωση ενός φιλόδοξου σχεδίου για τη διασύνδεση 
όλων των νησιών μας με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ως το 2030 
- Η υποστήριξη της αναβάθμισης υφιστάμενων, καθώς και η ολο-
κλήρωση νέων διεθνών διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας με 
τη Βουλγαρία, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο». 
«Προχωρούμε μπροστά με την πεποίθηση ότι μπορούμε να επι-
τύχουμε αυτούς τους στόχους επειδή ακολουθούμε συγκεκριμένη 
στρατηγική» τόνισε η γ.γ. Ενέργειας και προσέθεσε ότι «η επέκτα-
ση του μεριδίου των ΑΠΕ έως και το 60% του ενεργειακού μας 
μίγματος ως το 2030 είναι αδιαπραγμάτευτη».
 Διαφοροποίηση προμηθευτών 
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο σύμβουλος του Έλληνα πρωθυ-
πουργού για θέματα Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος τόνισε ότι 
και στην ενέργεια απαιτείται περισσότερη αυτονομία και ανεξαρ-
τησία και λιγότερη εξάρτηση από τρίτους. «Η χώρα μας πρέπει να 
εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ευκαιρίες και να συνεχίσει να προω-

Η υγειονομική κρίση που είχε ως αποτέλεσμα την καθίζηση των 
εισοδημάτων εκατοντάδων χιλιάδων φορολογούμενων φέρνει 
«κούρεμα» 50% ή ακόμα και 100% στον ΕΝΦΙΑ. Οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων των οποίων τα εισοδήματα επλήγησαν σημαντικά 
το 2020 λόγω της επέλασης της πανδημίας θα κερδίσουν μείω-
ση ή και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να 
πληρώσουν φέτος ανεξάρτητα από τις αλλαγές που επέλθουν 
στις αντικειμενικές αξίες. Και αυτό καθώς η νομοθεσία ορίζει ότι 
απαλλάσσονται από τον ΈΝΦΙΑ κατά 50% ή 100% στον ΕΝΦΙΑ 
όσων το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα 
του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 
ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και 
για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας .
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω από 300 χιλιάδες ιδιοκτήτες 
ακινήτων  θα καταβάλουν  φέτος το 50% του ΕΝΦΙΑ ή θα απαλα-
χθούν πλήρως. Σημειώνεται ότι το 2020 απαλλάχθηκαν από το 
100% του ΕΝΦΙΑ λόγω εισοδηματικών και περιουσιακών κριτη-
ρίων 64.414 νοικοκυριά, ενώ 1.220.476 νοικοκυριά πλήρωσαν 
μειωμένo ΕΝΦΙΑ κατά 50% με το σύνολο των κερδισμένων να 
ανέρχεται σε 1.284.890 νοικοκυριά. 
Φέτος ο αριθμός των ιδιοκτητών ακινήτων που θα κερδίσουν 
μείωση στον ΕΝΦΙΑ θα είναι μεγαλύτερος καθώς: 

4 ΠΥΛΩΝΕΣ ΚΑΙ 3,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
γΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ

ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Ο ΕΝΦΙΑ ΤΟΥ 2021 
γΙΑ χΙΛΙΑΔΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΛΟγΩ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
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θεί αγωγούς αερίου, καθώς αυτό αποτελεί το καύσιμο μετάβασης 
για τα επόμενα 20 χρόνια».
 Η διαφοροποίηση και η ασφάλεια είναι οι δύο βασικές αρχές, 
σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, 
καθώς -όπως είπε- οι περισσότερες πρωτοβουλίες λαμβάνονται 
σε αυτό το πλαίσιο. Όπως τόνισε «η Ελλάδα απέκτησε κεντρικό 
ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση» με το πιο σημαντικό project τον 
TAP, τα δίκτυα και τις διασυνδέσεις του, ενώ ο EastMed άνοιξε ένα 
καινούργιο πεδίο. 
Υποδομές και για υδρογόνο
 «Να μειωθούν τα μονοπώλια που μπορούν να χρησιμοποιούν 
την ενέργεια ως μοχλό πολιτικών πιέσεων» υπογράμμισε ο 
πρώην υπουργός Ενέργειας, καθηγητής Γιάννης Μανιάτης, ενώ 
ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ σημείωσε ότι οι 
υποδομές φυσικού αερίου στο μέλλον θα αξιοποιηθούν και για 
την προμήθεια καθαρού υδρογόνου. 
Αναφορικά με τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς σχολίασε ότι 
υπάρχει ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δραστηριοποίηση 
αμερικανικών εταιρειών στη χώρα, το οποίο συμπεριλαμβάνει 
πράσινα έργα καθώς και έργα αποθήκευσης ειδικότερα στις λιγνι-
τικές περιοχές. Σε αυτή τη βάση, ανέφερε ότι η μείωση της γραφει-
οκρατίας θα δώσει ισχυρό «σήμα» για μία νέα επενδυτική άνοιξη.

- 600.000 εργαζόμενοι μπήκαν το 2020 σε καθεστώς αναστολής 
σύμβασης εργασίας και για τους μήνες αυτούς ελάμβαναν την 
ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ τον μήνα. Τα εισοδήματα που 
απέκτησαν για όσους μήνες το 2020 ήταν σε καθεστώς αναστο-
λής δεν φορολογούνται. Αυτό σημαίνει ότι τα  εισοδήματα του 
2020 που θα δηλώσουν θα είναι χαμηλά και για πολλούς θα 
βρεθούν κάτω από τα εισοδηματικά όρια που προβλέπονται για 
να εφαρμοστεί η έκπτωση 50% ή 100% στον  ΕΝΦΙΑ. 
- Ατομικές επιχειρήσεις που για αρκετούς μήνες δεν δούλεψαν 
λόγω της καραντίνας θα κερδίσουν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ που θα 
κληθούν να πληρώσουν φέτος. 
- Ανεργοι που δεν κατάφεραν το 2020 να διατηρήσουν την ερ-
γασία τους. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο 50% για τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον: 
- Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του 
προηγούμενου φορολογικού έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 
ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και 
για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. 
- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο 
φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, (λαμβα-
νομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του 
δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. 
- Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός 
σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η 
οικογένειά του, να μην υπερβαίνουν τα 85.000 ευρώ αν πρόκει-
ται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς 
παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 
200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα 
τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα. 
- Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της 
οικογένειάς του, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. 
Απαλλαγή κατά 100% προβλέπεται 
Στις οικογένειες, που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή έχουν ανά-
πηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω, χορηγείται πλήρης 
(100%) απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούν σωρευτικά 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
- Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προη-
γούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημέ-
νο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο 
μέλος.  
- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο 
φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, (λαμβα-
νομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του 
δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. 
- Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της 
οικογένειάς του, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. 


