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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
ΕΕ: Η Κομισιόν ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη των ΜμΕ 
Σελ 1, 6 και 7 
Αλλάζει το σχέδιο για το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης
Σελ 1, 8 , 9 και 10
Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ που αναβαθμίζονται ενεργειακά με πόρους της 
Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ
Σελ 3 
«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Ξεκινά στις 2 Μαρτίου η φάση υποβολής 
δικαιολογητικών
Σελ 4 
Πάνος Τσακλόγλου: Ο ΟΑΕΔ κατέβαλε πάνω από 1,6 δις ευρώ σε 852.000 
ανέργους και εργαζόμενες μητέρες στη διάρκεια της πανδημίας
Σελ 5 
Ενημέρωση για την πανδημία: Μ. Θεμιστοκλέους: Θα έχουμε φτάσει σε 
ένα καλό ποσοστό ανοσίας μέχρι το Πάσχα
Σελ 6 
Χρυσός - Χαλκιδική: Επιτυχία η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος και τα 70 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αριστοτέλη - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Δημάρχου Αριστοτέλη Στέλιου Βαλλιάνου
Σελ 11 
Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος: Σημαντικό ενδιαφέρον 
για την πρώτη Γυναικεία Ενεργειακή Κοινότητα   
Σελ 12 
Ελληνική νεοφυής επιχείρηση ανάμεσα στις 25 νικήτριες διαγωνισμού 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ   
Σελ 13
Το Groupe Renault και η Faurecia συνεργάζονται στην αποθήκευση 
του υδρογόνου   
Σελ 14 και 15 
Όχι άλλο ένα πάρκο Τρίτση στο Τατόι -Ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Φίλων του πρώην βασιλικού κτήματος, Βασίλης Κουτσαβλής, μιλάει 
στην «Κ» για την επόμενη μέρα
Σελ 15 
Η ανάκαμψη στην ΕΕ, τα εμβόλια και ο βιώσιμος τουρισμός στην ατζέ-
ντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Σελ 16 
Κοζάνη: Διευκρινήσεις περιφερειάρχη Γ. Κασαπίδη για τις διαμαρτυρίες 
για τις επιχειρήσεις που έμειναν εκτός του προγράμματος ενίσχυσης 
λόγω covid
Σελ 17 
Βουλή-Γ. Κώτσηρας: Μείωση των εκκρεμών υποθέσεων σε εκτέλεση 
των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου
Σελ 18  και 19 
Ο East Med είναι μια επιλογή, υπάρχουν και άλλες Ο πρώην υπ. Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ Φρ. Φάνον μιλάει στην «Κ» – Οι προϋποθέσεις για να 
γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος 
Σελ 20 
Από μια μαύρη τρύπα στο Νότιο Πόλο: Οι επιστήμονες εντόπισαν την 
προέλευση ενός σωματιδίου-φαντάσματος από ένα μακρινό κοσμικό 
επιταχυντή
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 24, 25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ελλη-
νικό πρόγραμμα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη στή-
ριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που έχουν 
πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, βάσει του προσω-
ρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Το πρόγραμμα θα 
είναι ανοικτό σε ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε όλους τους 
τομείς, εκτός από τους τομείς της χρηματοδότησης, της πρω-
τογενούς γεωργίας, του καπνού και της αλιείας. Νομικά πρό-

σωπα δημοσίου δικαίου και υπεράκτιες εταιρείες εξαιρούνται 
επίσης από το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Η δημόσια 
υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.  Ο 
στόχος του μέτρου είναι να βοηθήσει στην εξασφάλιση επαρ-
κούς κεφαλαίου κίνησης για τις ΜμΕ που πλήττονται από την 
επιδημία του κορωνοϊού. Η υποστήριξη δεν θα υπερβεί τα 1,8 
εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία και η ενίσχυση θα χορηγηθεί 
πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αναλυτικά στη σελ 3 

Το αναλυτικό κείμενο δράσεων και μεταρρυθ-
μίσεων για το ελληνικό σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας αλλάζει! Αποκλειστικό ρεπορτάζ 
από Αθήνα και Βρυξέλλες. Επιτελικός σχεδιασμός 
και ερωτηματικά. Επιβεβαίωση για αλλαγές και 
νέα δράση για ΑΠΕ από το ΥΠΕΝ. 
Την ώρα που στις Βρυξέλλες μπαίνουν σε έναν αγώνα δρό-
μου για την έγκριση των εθνικών σχεδίων Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, από όπου προκύπτουν τόσο οι δράσεις όσο 
και οι μεταρρυθμίσεις που θα ακολουθηθούν από τα κράτη 
μέλη, η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή διαπραγμάτευση με 
τις κοινοτικές υπηρεσίες αλλά και μεταξύ των υπουργείων 
και των επιτελικών δομών της κυβέρνησης για το περιε-
χόμενο των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέχρι την 
προηγούμενη Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με 

πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, μόνο τέσσερα κράτη είχαν 
υποβάλλει τα τελικά τους σχέδια στην Κομισιόν (Γερμανία, 
Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία), ακόμη 19 κράτη είναι σε 
διαπραγμάτευση για τα επιμέρους στοιχεία και επτά ακόμη 
κράτη μέλη είναι σε αρχικό στάδιο. Η διορία που έχουν δώ-
σει τα κοινοτικά όργανα για να οριστικοποιηθούν τα εθνικά 
σχέδια είναι η 30η Απριλίου. Χθες, η Ούρσουλα Φον ντερ 
Λάιεν, Πρόεδρος της Κομισιόν, δήλωσε σε ευρωβουλευτές 
ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης ότι τώρα «πράγματι, είναι η 
ώρα να δράσουμε». Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη ομά-
δα (υπό διαπραγμάτευση σχέδια) και τώρα είναι η ώρα των 
αλλαγών, φαίνεται…. Σε ρεπορτάζ του Θοδωρή Καραου-
λάνη, σύμφωνα με πληροφορίες του economix.gr και της 
euractiv.gr . Αναλυτικά στις σελ 6 και 7

Μια από τις πιο σημαντικές και εμβληματικές δράσεις των πό-
ρων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στη χώρα μας, μέσα από το 
ΕΣΠΑ, είναι η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών υγείας. 
Μάλιστα η στήριξη της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ είναι 
σταθερή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλα τα ΕΣΠΑ και τα 
προηγούμενο ΚΠΣ και αποτελεί την καρδιά των επενδύσεων 
στον χώρο της υγείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Θοδωρή 
Καραουλάνη στο euractiv.gr. Άλλωστε το πόσο χρήσιμη έχει 
γίνει αυτή η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στο ΕΣΥ φάνηκε 
ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία, όπου οι κοινοτικοί πόροι έχουν 
συμβάλει στον εξοπλισμό τόσο των μονάδων ΜΕΘ των νο-

σοκομείων όσο και σε επίπεδο καθημερινών προμηθειών και 
εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, όπως για 
παράδειγμα σε όλες τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ. Όμως η 
ΕΕ συμβάλλει αποφασιστικά και στις σταθερές υποδομές του 
ΕΣΥ, με επενδύσεις μακροπρόθεσμης απόδοσης στον χώρο 
της υγείας. Και μια από τις πιο σημαντικές δράσεις που ολο-
κληρώνεται αυτήν την περίοδο είναι η ενεργειακή αναβάθμι-
ση των νοσοκομείων του ΕΣΥ. 
Αναλυτικά στις σελ 8 , 9 και 10

ΕΕ: Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 500 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜμΕ 

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
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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

•   Σήμερα πραγματοποιείται η διαδικτυακή ημερίδα της Ελ-
ληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας- ΕΛΕΤΑ-
ΕΝ, με θέμα τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών & ΕΠΕ διοργανώνει σήμε-
ρα (17:00-19:00) διαδικτυακή εκδήλωση με προσκεκλημένη 
την Πρόεδρο και CEO της Hellenic Development Bank, Αθηνά 
Χατζηπέτρου.
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση,με δεδομένο ότι οι μέχρι 
σήμερα δράσεις της Hellenic Development Bank, αύξησαν 
θεαματικά την χρηματοδοτική στήριξη της πραγματικής 
οικονομίας και τη διατήρηση -σε ορισμένες περιπτώσεις και 
αύξηση – των θέσεων εργασίας, μέσα στην πανδημική κρί-
ση, η εκδήλωση στοχεύει στο να απαντηθούν τα ερωτήματα:
Πώς -με ποια προγράμματα και ποιες προϋποθέσεις- η 
Hellenic Development Bank ενισχύει σήμερα, στο αποκο-
ρύφωμα της πανδημίας, το bankability της Μικρομεσαίας 
Επιχείρησης;
Ποιό είναι το κυβερνητικό σχέδιο αξιοποίησης των πόρων 
του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (RRF) και ο ρό-
λος της Hellenic Development Bank(HDB) προς όφελος της 
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας;
Δηλώσεις συμμετοχής:
https://docs.google.com/forms/d/1E8jVTIVgzzIKqEjwydU6XM_
Xom6eTqbu91whAZHDUHI/viewform?edit_requested=true
https://skrp.us2.list-manage.com/track/click?u=e669eaceb2eab107df
765386b&id=bb03e2d2ee&e=1ee3fa5e50

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα διεξαχθεί –στο νησί της Ρό-
δου- το 10ο διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφο-
ρές που διοργανώνουν το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότη-
τας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και ο Σύλλογος 
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.), με τίτλο: «Κινητικό-
τητα του Μέλλοντος και Ανθεκτικές Μεταφορές: Ο δρόμος 
προς την Καινοτομία».
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και η ανάγκη για επίτευξη των νέων ενεργεια-
κών και περιβαλλοντικών στόχων για κλιματικά ουδέτερες 
μεταφορές και έξυπνες πόλεις, καθιστά την έρευνα στις με-
ταφορές κρίσιμη παράμετρο για την επίτευξη καινοτόμων 
λύσεων που θα απαντήσουν στις μελλοντικές προκλήσεις 
και θα προκύψουν μέσα από τη συνέργεια των εμπλεκό-
μενων φορέων στη βιομηχανία και τη δημόσια διοίκηση. 
Σε αυτό το πλαίσιο, στόχοι του συνεδρίου είναι η παρου-
σίαση των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρόσφα-
της και τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο 
των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συζήτηση σε 
λύσεις που η έρευνα μπορεί να παρέχει, η συσχέτιση της 
έρευνας και της πολιτικής των μεταφορών σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και 
προτάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινω-
νιακών υποδομών. 
Το 10o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές 

προσδοκά να συζητήσει τις προκλήσεις των μελλοντικών 
συστημάτων μεταφορών τόσο μέσα από τις συνεδρίες του 
κεντρικού προγράμματος όσο και από ειδικές συνεδρίες 
(Special Workshops) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της 
βιομηχανίας της έρευνας και δημόσιων φορέων. 
Θεματικές ενότητες:
• Αστική βιώσιμη κινητικότητα, εφαρμογή και νέες συνέρ-
γειες 
• Καινοτόμες και διασυνδεδεμένες υπηρεσίες κινητικότητας 
• Ευφυή συστήματα μεταφορών σε όλα τα μέσα 
• Ανάλυση μαζικών δεδομένων και εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης 
• Περιβάλλοντα προσομοίωσης και νέα εργαλεία ανάλυσης 
και μοντελοποίησης 
• Κλιματικά ουδέτερες και ενεργειακά αποδοτικές μεταφο-
ρές και υποδομές 
• Ο χρήστης στο κέντρο του σχεδιασμού των συστημάτων 
μεταφορών 
• Εμπορευματικές μεταφορές και logistics στην εποχή της 
Οικονομίας «on demand» 
• Ασφάλεια των μεταφορών 
• Ανθεκτικότητα συστημάτων μεταφορών και μελλοντικών 
υποδομών 
• Σχεδιασμός και πολιτική των μεταφορών 
• Μεταφορές και κινητικότητα στην COVID-19 εποχή.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

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

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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Ενεργοποιείται από την Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021, και ώρα 10:00 στο 
πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτο-
νομώ» η φάση υποβολής δικαιολογητικών. Η φάση αυτή –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και 
ανεξαρτήτως περιφέρειας. 
 Αυτό γνωστοποιείται με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος & Ενέργειας και υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα και με τον 
Οδηγό του Προγράμματος, οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό 

πρωτοκόλλου υποβολής και βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβο-
λής Δικαιολογητικών» θα λάβουν προθεσμία 30 ημερών κατά την 
οποία θα πρέπει να αναρτηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 Σημειώνεται ακόμη, ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αλλά 
έχουν χαρακτηριστεί ως «ειδική περίπτωση» υποβολής θα πρέπει 
να προηγηθεί ο έλεγχός τους και επομένως αυτές δεν θα εντα-
χθούν τώρα στη φάση υποβολής δικαιολογητικών.
 Επίσης, η υποβολή αιτήσεων τύπου Α και Β για πολυκατοικίες 

στην πλατφόρμα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμη ως την 
Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 14.00. Με το πέρας 
της περιόδου υποβολής δικαιολογητικών, όπως αυτή περιγράφε-
ται παραπάνω, και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, η υποβο-
λή αιτήσεων για πολυκατοικίες θα ενεργοποιηθεί εκ νέου.
 Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» χρηματοδοτείται από 
πόρους του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ελληνικό 
πρόγραμμα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που έχουν πληγεί από 
την πανδημία του κορωνοϊού, βάσει του προσωρινού πλαισίου 
για τις κρατικές ενισχύσεις. 
Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε ΜμΕ που δραστηριοποιούνται 

σε όλους τους τομείς, εκτός από τους τομείς της χρηματοδότησης, 
της πρωτογενούς γεωργίας, του καπνού και της αλιείας. Νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπεράκτιες εταιρείες εξαιρούνται 
επίσης από το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Η δημόσια υπο-
στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. 
Ο στόχος του μέτρου είναι να βοηθήσει στην εξασφάλιση επαρ-

κούς κεφαλαίου κίνησης για τις ΜμΕ που πλήττονται από την 
επιδημία του κορωνοϊού. Η υποστήριξη δεν θα υπερβεί τα 1,8 
εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία και η ενίσχυση θα χορηγηθεί 
πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Τριήμερη ενημερωτική τηλεδιάσκεψη των δήμων για το Ταμείο 
Ανάκαμψης συνδιοργανώνουν το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η ενημερωτική τηλεδιάσκεψη θα γίνει το τριήμερο 23 έως 25 
Φεβρουαρίου και στόχος της είναι η ενημέρωση των δήμων ως 
προς τους άξονες και τις επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος 
με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία τους μέχρι την επίσημη 

έναρξη των σχετικών προσκλήσεων. Στην έναρξη θα απευ-
θύνουν χαιρετισμό ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κώστας Σκρέκας, ο υφυπουργός, Νίκος Ταγαράς, ο γενικός 
γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, 
Ευθύμιος Μπακογιάννης και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης 
Παπαστεργίου. 
Σε ανακοίνωσή της, η ΚΕΔΕ τονίζει δίνει μεγάλη σημασία στη 
συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Ταμείο Ανάκαμψης 

και έχει εγκαίρως καταθέσει κείμενο στα αρμόδια υπουργεία, 
προτείνοντας «παρεμβάσεις και έργα που είναι ρεαλιστικά, 
εφαρμόσιμα και κοστολογημένα και μπορούν να συμβάλλουν 
στην ουσιαστική και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εθνικής 
και τοπικής οικονομίας. Προτείνει οριζόντιες δράσεις που στόχο 
έχουν τόσο την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
όσο και την αποκέντρωση».

Το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευ-
νας για το 2021 παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 
πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου έρευ-
νας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-
2027. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιλαμβάνει τρεις κύριες 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για δράσεις έρευνας αιχμής 
συνολικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ-ERC) παρέχει επιχορη-
γήσεις σε κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο που είναι 
πρόθυμοι να έρθουν ή να παραμείνουν στην Ευρώπη για να 
πραγματοποιήσουν επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύ-
ψεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντι-
κές νέες βιομηχανίες, αγορές και κοινωνικές καινοτομίες.
Ο καθηγητής Ζαν-Πιέρ Μπουργκινιόν, πρόεδρος του ΕΣΕ, δή-
λωσε: «Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας μπορεί να συνεχίσει να στηρί-
ζει τους ερευνητές της Ευρώπης και τις πιο καινοτόμες ιδέες τους. 
Θα παράσχουμε μάλιστα περισσότερες επιχορηγήσεις από ποτέ. 
Χάρη στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την αξιέπαι-

νη αφοσίωση του προσωπικού του εκτελεστικού οργανισμού, 
είμαστε πλέον έτοιμοι να δημοσιεύσουμε στις 25 Φεβρουαρίου 
την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις εκκί-
νησης για το 2021».
Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2021-2027, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας θα λάβει πάνω από 16 δισ. ευρώ από το 
πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», δηλαδή χρηματοδότηση κατά 
22% μεγαλύτερη σε σχέση με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».
Στο πλαίσιο της νέας σειράς διαγωνισμών, η πρώτη πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων που θα δημοσιευθεί, είναι οι επιχορηγή-
σεις εκκίνησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, οι οποίες 
θα στηρίξουν κορυφαίους ερευνητές, ώστε να ξεκινήσουν τη 
δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Η πρό-
σκληση θα δημοσιευθεί στις 25 Φεβρουαρίου, με προϋπολογι-
σμό 619 εκατ. ευρώ και προθεσμία έως τις 8 Απριλίου.
Στις 11 Μαρτίου θα ανοίξει η πρόσκληση υποβολής προτάσε-
ων για επιχορηγήσεις εδραίωσης, προϋπολογισμού 633 εκατ. 
ευρώ, η οποία απευθύνεται σε ερευνητές που εδραιώνουν 
τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Η 

προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 20 Απριλίου. 
Τέλος, στις 20 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα δη-
μοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις 
προηγμένης έρευνας για κορυφαίους προηγμένους ερευνητές, 
με προϋπολογισμό 626 εκατ. ευρώ και προθεσμία έως τις 31 
Αυγούστου.
Λόγω της μετάβασης στο νέο πρόγραμμα-πλαίσιο, οι επιχορη-
γήσεις συνέργειας δεν θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του προ-
γράμματος εργασίας για το 2021. Οι επιχορηγήσεις συνέργειας 
ίσως επανεκκινήσουν στο πρόγραμμα εργασίας για το 2022. 
Μέχρι στιγμής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έχει χρημα-
τοδοτήσει περισσότερους από 9.500 κορυφαίους ερευνητές σε 
διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας τους και πάνω από 70.000 
μεταδιδακτορικούς υπότροφους, διδακτορικούς φοιτητές και 
λοιπό προσωπικό που εργάζεται στις ερευνητικές ομάδες τους. 
Περίπου το 80% των χρηματοδοτούμενων έργων αποτελούν 
καινοτομίες ή σημαντικά επιτεύγματα, γεγονός που αποδεικνύει 
την εξαιρετική ποιότητα αυτής της έρευνας που χρηματοδοτεί-
ται από την ΕΕ.

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»: ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΕΕ: Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜμΕ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΕΕ: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗ»  
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Τη συστηματική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών του ΟΑΕΔ που εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική 
του Οργανισμού με στόχο τη σταδιακή ψηφιοποίηση των 
υπηρεσιών του και αντίστοιχη μείωση των επισκέψεων 
στα υποκαταστήματα, επεσήμανε χθες από το βήμα της 
Βουλής ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων κ. Πάνος Τσακλόγλου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Απαντώντας σε ερώτημα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτι-
κού ελέγχου, σχετικό με την μέριμνα προς τους ανέργους, 

ο κ. Τσακλόγλου παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία του 
ΟΑΕΔ από τα οποία προκύπτει ότι: «περισσότερα από 
1,6 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν σε επιδόματα, παροχές και 
βοηθήματα σε 750.000 ανέργους και σε 52.000 εργαζό-
μενες μητέρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η δίμηνη 
παράταση των επιδομάτων ανεργίας για περίπου 370.000 
ανέργους, οι δύο κύκλοι οικονομικής ενίσχυσης για 
250.000 μακροχρόνια ανέργους και η μηνιαία αποζημί-
ωση για 20.000 εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και 

επισιτισμό παρείχαν το αναγκαίο δίχτυ ασφαλείας στους 
συμπολίτες μας που το είχαν περισσότερο ανάγκη». 
Όπως επεσήμανε τέλος ο κ. Τσακλόγλου, «μόλις την προη-
γούμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκης, παρουσίασε μαζί με τον 
Διοικητή του ΟΑΕΔ τη νέα εφαρμογή ΟΑΕΔapp που παρέ-
χει πρόσβαση στους πολίτες σε περισσότερες από 40 ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες μέσω του κινητού τους τηλεφώνου». 

Μνημόνια συνεργασίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπέγραψε το Επι-
μελητήριο Κυκλάδων σύμφωνα με το ΑΠΕ. Όπως αναφέ-
ρει ανακοίνωση του επιμελητηρίου, κατά τη διάρκεια χθε-
σινής συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων Γιάννης Ρούσσος, αφού ευχαρίστησε τους δύο 
πρυτάνεις για την υποστήριξη στο έργο του Επιμελητηρί-
ου και την άμεση ανταπόκρισή τους στον σχεδιασμό και 
την οργάνωση του νέου εκπαιδευτικού κύκλου, παρου-
σίασε συνοπτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρημα-
τικής ανάπτυξης και αναβάθμισης που έχει υλοποιήσει το 
Επιμελητήριο Κυκλάδων μέχρι σήμερα, δίνοντας έμφαση 
τόσο στα υποχρεωτικά σεμινάρια ΕΦΕΤ και Τεχνικών 
Ασφαλείας, όσο και στα προγράμματα γενικότερου επι-
χειρηματικού ενδιαφέροντος. Αναφέρθηκε επίσης στην 
αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων του Επιμελητη-
ρίου Κυκλάδων που επέτρεψαν στο επιμελητήριο από την 
πρώτη στιγμή της πανδημίας να υλοποιήσει, άμεσα και 
τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφάλειας, 
14 διαδικτυακά webinar εκπαιδεύοντας τα μέλη του πάνω 
σε όλα τα καίρια ζητήματα που προέκυψαν εξαιτίας της 
πανδημίας, όπως τα νέα πρωτόκολλα και οι κανονισμοί 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο της μαζικής εστίασης και 
των τουριστικών καταλυμάτων, το ηλεκτρονικό εμπόριο 
αλλά και η διαμόρφωση της τουριστικής αγοράς.
Ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
καθηγητής Σπυρίδων Κίντζιος, τόνισε την χαρά να συμμε-
τέχει ως βασικός εταίρος σε μια θεσμική συνεργασία με το 
Επιμελητήριο Κυκλάδων προκειμένου και η ακαδημαϊκή 
κοινότητα με τις ερευνητικές δράσεις και πρωτοβουλίες 
της να συμβάλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της επι-
χειρηματικότητας των Κυκλάδων, εγκαινιάζοντας μια νέα 
εποχή με πρωτεύοντα άξονα στρατηγικής την ενίσχυση 

του αγροδιατροφικού και του πρωτογενούς τομέα αλλά 
και του τουρισμού. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως το μεγαλύτερο ανώτατο εκ-
παιδευτικό ίδρυμα στη ΝΑ Ευρώπη στα σχετικά γνωστικά 
αντικείμενα αλλά και ως ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Conexus με έμφαση στην αειφόρο παρά-
κτια ανάπτυξη δεσμεύεται για την υλοποίηση των στόχων 
της στρατηγικής αυτής συνεργασίας.
Ακολούθως, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
καθηγητής ‘Αγγελος Κότιος είπε πως το Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς, με τα τμήματα Τουριστικών Σπουδών και Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων βρίσκεται κοντά στην 
οργανωτική δομή της περιοχής των Κυκλάδων. 
Διευκρίνισε ότι η γαλάζια οικονομία είναι στρατηγική επι-
δίωξη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την οποία υπηρετεί 
με συνέπεια και εξήρε την πρωτοβουλία του επιμελητη-
ρίου να εστιάσει σε ζητήματα όπως ο τουρισμός και ο 
αγροδιατροφικός τομέας και ευχήθηκε η πρόκληση και 
η κρίση, την οποία αντιμετωπίζουν οι Κυκλάδες στην 
παρούσα συνθήκη να αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεο-
νεκτήματα της περιοχής και να αποτελέσει την αφετηρία 
για ένα νέο ξεκίνημα ποιοτικής τουριστικής και αγροτικής 
παραγωγής.
Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος Νέων Τεχνολογιών, Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, 
Παναγιώτης Θεοδωράκης ανακοίνωσε τις ενότητες των 
πρώτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα πραγμα-
τοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα:
 Με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* Πιστοποιημένα προϊόντα. Η σημασία των προϊόντων 
ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ στην τοπική ανάπτυξη.
* Η σημασία των τοπικών γενετικών πόρων στην ανάπτυ-
ξη των νησιών.

* Η καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών στις Κυκλάδες.
* Ξερικές καλλιέργειες στα νησιά των Κυκλάδων. 
Με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
* Η γνώση των νέων δεδομένων είναι η δύναμή μας για 
την προετοιμασία της φετινής σεζόν.
* Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες 
και τον Τουρισμό.
* Στρατηγικό Μάνατζμεντ για Σύγχρονους Τουριστικούς 
Οργανισμούς στη μετά covid-19 εποχή.
* Κοστολογικά Συστήματα και Διαχείριση Κόστους Επιχει-
ρήσεων Τουρισμού και Φιλοξενίας.
Κλείνοντας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων 
ανακοίνωσε ότι η έναρξη του νέου εκπαιδευτικού κύκλου 
με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς θα ξεκινήσει με ένα δωρεάν 
εισαγωγικό webinar για όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου 
2021. Στο webinar αυτό η Γεωργία Ζούνη, Διδάκτωρ Του-
ριστικού Marketing στο τμήμα Τουριστικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και συνιδρυτής της τουριστικής 
κοινότητας OpenTourism, θα μιλήσει για τη νέα τουριστι-
κή σεζόν, στην εποχή της πανδημίας, ενώ η ψυχολόγος 
Υβόννη Παπαστεφάνου, ΜΑ Ιατρική Σχολή Εθνικού Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, BSc Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τέως επιστημονική συνερ-
γάτης κινητής μονάδας ψυχικής υγείας ΝΑ Κυκλάδων, με 
έδρα την Νάξο και ακτίνα δράσης σε 12 νησιά, θα αναφερ-
θεί στη δημιουργική αντιμετώπιση της κρίσης.
Θα ακολουθήσει αντίστοιχο εισαγωγικό webinar που θα 
αφορά τον εκπαιδευτικό κύκλο με το Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, για το οποίο θα υπάρξει σχετική ανακοί-
νωση.

ΠΑΝΟΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: Ο ΟΑΕΔ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,6 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ 852.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Τοποθέτηση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Για την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας
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Την εκτίμηση ότι θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό ποσοστό 
ανοσίας έως το Πάσχα λόγω των εμβολιασμών, εξέφρασε 
χθες κατά την ενημέρωση στο υπουργείο υγείας ο γενικός 
γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θε-
μιστοκλέους, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση σε σχέση με άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες, και μέχρι στιγμής έχουν κλειστεί 
1.420.000 ραντεβού. Για τον Μάρτιο τα ραντεβού είναι 
720.000, αναμένεται να ξεπεράσουμε τους 1,5 εκατ. εμ-
βολιασμούς, σημείωσε ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ση-
μαντικά τον Απρίλιο, καθώς θα αυξηθεί και ο αριθμός των 
παραδόσεων. 
Ερωτηθείς για την ηλικιακή ομάδα των 80- 84 ετών, είπε 

ότι τουλάχιστον 100.000 έχουν εμβολιαστεί με μία δόση 
και υπάρχουν κι άλλα 110.000 ραντεβού, ποσοστό που 
είναι πάνω από το 50% του συνολικού πληθυσμού αυτής 
της ηλικιακής ομάδας.
Σε άλλη ερώτηση για το πότε θα είναι σε θέση το υπουρ-
γείο να κάνει εμβολιασμούς στο σπίτι, για ανθρώπους 
που είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούν σε κέντρα εμ-
βολιασμού, απάντησε ότι «με ένα πιο εύχρηστο εμβόλιο 
ευελπιστούμε ότι θα μπορούμε σύντομα να εφαρμόσουμε 
και σύστημα εμβολιασμού στο σπίτι». Επίσης άφησε ανοι-
χτό το ενδεχόμενο να μπορέσουν να εμβολιαστούν και 
άνθρωποι με σοβαρά νοσήματα από τη λίστα αναπλήρω-
σης, από την οποία τώρα εμβολιάζονται μόνο ένστολοι, 
για να μην χάνονται οι δόσεις. 

Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι είναι μία δύσκολη διαδικασία, 
όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες, 
και είναι κάτι το οποίο «προσπαθούμε να ρυθμίσουμε, 
ώστε να εμβολιάζουμε κι άλλους πέραν από τους ένστο-
λους». Όσον αφορά τα ραντεβού τα οποία χάθηκαν λόγω 
της κακοκαιρίας, είπε ότι έχουν αρχίσει ήδη να αναπλη-
ρώνονται, καθώς προχθές Κυριακή εμβολιάστηκαν 4000 
άνθρωποι που έχασαν το ραντεβού λόγω κακοκαιρίας.
Μέχρι στιγμής τόνισε, έχουμε ξεπεράσει τους 720.000 
εμβολιασμούς και σήμερα διενεργήθηκαν 30.000 εμβο-
λιασμοί. 
 Ο κ. Θεμιστοκλέους, αναφέρθηκε τέλος και στο χρονοδι-
άγραμμα παραλαβής των εμβολίων, λέγοντας ότι σήμερα 
παραλάβαμε από την εταιρία Pfizer 112.000 δόσεις. 

H διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παρουσιάζει τη 2η και την 3η 
έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», οι 
οποίες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «αποτυπώ-
νουν τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα στο ρυθμό έκδοσης των συντάξεων, με το 
πρώτο ενδεκάμηνο να εμφανίζει αύξηση 30,86%, παρότι 
για μεγάλο χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ 
λειτουργούσαν με μειωμένο προσωπικό, λόγω της παν-

δημίας του COVID-19».
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που 
δημοσιεύει το ΑΠΕ:
- Τον  Οκτώβριο του 2020 αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό ο 
αριθμός των αιτημάτων που ολοκληρώθηκαν σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2019 (Οκτώβριος 2019: 10.879 
ολοκληρωμένες αιτήσεις, Οκτώβριος 2020: 18.881 ολο-
κληρωμένες αιτήσεις). Συνολικά, στο πρώτο δεκάμηνο, 

η αύξηση της ολοκλήρωσης των αιτημάτων ανέρχεται σε 
29,76%.
- Τον Νοέμβριο του 2020 ο αριθμός των αιτημάτων που 
ολοκληρώθηκαν σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2019 διαμορφώθηκε ως εξής (Νοέμβριος 2019: 11.806 
ολοκληρωμένες αιτήσεις, Νοέμβριος 2020: 16.529 ολο-
κληρωμένες αιτήσεις).

Με στόχο την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας και της ηλεκτροκίνησης, που συνάδουν με τις αρχές 
και το όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης, ο Δήμος Ρεθύμνου 
τοποθέτησε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- κοινόχρηστο δίκτυο 
φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την προώθηση 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ηλεκτροκί-
νησης, στο πλαίσιο του έργου INCIRCLE του προγράμμα-
τος Interreg Med.
Πρόκειται για δράση που αφορά την «Προμήθεια εξο-
πλισμού προώθησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και ηλεκτροκίνησης» προϋπολογισμού 85.000 ευρώ. Ο 
εξοπλισμός βρίσκεται πλέον στην διάθεση των κατοίκων 
και επισκεπτών, οι οποίοι μπορούν να κάνουν χρήση 
δωρεάν. Με τον εξοπλισμό αυτό ενισχύεται το κοινόχρη-
στο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ως εκ 
τούτου παρέχονται επιπλέον δυνατότητες εξυπηρέτησης 
των πολιτών, οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων. Επιπλέον, 

δημιουργήθηκε ο πρώτος σταθμός φόρτισης ποδηλάτων 
και πατινιών στον δήμο. 
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το προσεχές διάστημα τα 
δύο φωτοβολταϊκά στέγαστρα, μέσω ενεργειακού συμ-
ψηφισμού (net metering), θα καλύπτουν μέρος των χρη-
μάτων που απαιτούνται για την φόρτιση ηλεκτρικών οχη-
μάτων. Πέραν όμως των θετικών επιπτώσεων που έχει η 
συγκεκριμένη δράση σε επίπεδο πρακτικής εξυπηρέτησης 
των πολιτών, συνάμα ενισχύει τον σταθερό στόχο του 
Δήμου Ρεθύμνης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών 
σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωσης 
των συνθηκών μετακίνησης και κυκλοφοριακής αποφόρ-
τισης, ειδικότερα στο αστικό κέντρο και κατ΄ επέκταση την 
καλύτερη ποιότητα ζωής.
Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνι-
κούς πόρους και εντάσσεται στον άξονα πρωτοβουλίας: 

«Προστασία των φυσικών πόρων και της πολιτισμικής 
κληρονομιάς» και στην θεματική ενότητα: «Βιώσιμος 
Τουρισμός». Ο εξοπλισμός αποτελείται από: «Ένα φωτο-
βολταϊκό στέγαστρο εγκατεστημένης ισχύος 10KW στην 
μαρίνα Ρεθύμνου. Στην θέση του στεγάστρου υπάρχουν 
επίσης δύο φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυ-
νατότητα ταυτόχρονης φόρτισης τεσσάρων οχημάτων, 
ενώ έχουν οριοθετηθεί και 4 θέσεις στάθμευσης/φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων. Επίσης ένα φωτοβολταϊκό στέγα-
στρο εγκατεστημένης ισχύος 20KW στο parking των 4ων 
Μαρτύρων και ένας νέος φορτιστής για δύο ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα. Παράλληλα, οριοθετήθηκαν και 2 θέσεις 
στάθμευσης/φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ένας 
σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων 
στην εξωτερική πλευρά του parking των 4ων Μαρτύρων 
που περιλαμβάνει 5 διατάξεις φόρτισης με 4 πρίζες η κάθε 
μία και 2 μπάρες στάθμευσης για 10 ποδήλατα συνολικά».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΟΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

e-ΕΦΚΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟ: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

Σημαντικές ειδήσεις «κρύβει» η συνέντευξη του Δημάρχου 
Αριστοτέλη Στέλιου Βαλιάνου σχετικά με την επένδυση της 
Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, στον αρχισυντάκτη του 
economix.gr και της euractiv.gr Θοδωρή Καραουλάνη.
Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτηση της αυτοδι-
οίκησης της τοπικής κοινωνίας μετά την ανακοίνωση για το 
μέλλον μίας από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στη χώρα, 
με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που έχει προκαλέσει 
κοινωνική διαμάχη στο παρελθόν: της νέας σύμβασης της Ελ-
ληνικός Χρυσός (Eldorado Gold) με το Ελληνικό Δημόσιο, σε 
συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρμόδιων Υπουργών.
Ο Στέλιος Βαλιάνος σημειώνει ότι ο Δήμος δεν έχει δει ακό-
μη το τελικό κείμενο της σύμβασης, καθώς δεν ήταν μέρος 
στη διαπραγμάτευση, αλλά αν ισχύουν οι πληροφορίες που 
ανακοινώθηκαν θεωρεί ότι πρόκειται για μια επιτυχία για την 
τοπική κοινωνία. Και αυτό γιατί αφενός προκύπτει απομείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επένδυσης και αφε-

τέρου προβλέπονται 70 εκατομμύρια «προίκα» ως συμβατική 
υποχρέωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας προς 
τον Δήμο, για πρώτη φορά. Ενώ παράλληλα υπάρχει και προ-
οπτική μεγάλης αύξησης των αποδιδόμενων μεταλλευτικών 
τελών.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αριστοτέλη πρόκειται για επιτυχίες 
του Δήμου, από μια διαπραγμάτευση, που χωρίς να είναι στο 
τραπέζι, ήταν “παρών” με όρους και απαιτήσεις.
Ο Στέλιος Βαλιάνος αποκαλύπτει όμως και κάτι σημαντικό 
ακόμη, που μπορεί να έχει μεγάλη σημασία για το μέλλον 
και τη στάση της τοπικής κοινωνίας προς τη νέα φάση της 
επένδυσης. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη ζητά να υπάρξει ικανός 
χρόνος μεταξύ της κατάθεσης του κειμένου της συμφωνίας 
στη Βουλή για κύρωση (ή στην επίσημη ανακοίνωση του 
συνόλου του κειμένου) και της ψηφοφορίας στο Κοινοβού-
λιο, ώστε να μπορέσει η τοπική κοινωνία να συζητήσει, να 
εκφράσουν όλοι της απόψεις τους και οι βουλευτές να ψηφί-
σουν γνωρίζοντας τις απόψεις και θέσεις που επικρατούν στην 

περιοχή για το νέο σχέδιο. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει, συ-
ζήτησε το θέμα προσωπικά με τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, σε συνάντηση πριν λίγες ημέρες, 
όπου ο ίδιος δεσμεύθηκε να υπάρξει τέτοιος χρόνος. Και μάλι-
στα ο Δήμαρχος Αριστοτέλη θεωρεί ότι στην ενημέρωση της 
τοπικής κοινωνίας πρέπει να συμμετέχουν και το Υπουργείο 
και η εταιρεία.
Η συνέντευξη Βαλιάνου περιέχει και άλλες σημαντικές ειδή-
σεις, και αξίζει για αυτό να τη δείτε ολόκληρη και να διαβάσετε 
τα διαμειβόμενα, όπως, για παράδειγμα, τη θέση του Δήμου 
για το θέμα της μεταλλουργίας – του εργοστασίου παρα-
γωγής καθαρού χρυσού και άλλων μετάλλων – που πήρε 
παράταση 2 ετών προκειμένου η εταιρεία να καταθέσει νέα 
πρόταση μετά από διάλογο με το Δημόσιο. Ο κ. Βαλλιάνος 
είναι σαφής: θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Αλλά είναι 
και κάθετος: μέθοδος με χρήση κυανίου δεν είναι αποδεκτή 
από την τοπική κοινωνία. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη συ-
νέντευξη σε βίντεο στο economix.gr και  euractiv.gr

Το αναλυτικό κείμενο δράσεων και μεταρρυθμί-
σεων για το ελληνικό σχέδιο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας αλλάζει! Αποκλειστικό ρεπορτάζ από 
Αθήνα και Βρυξέλλες. Επιτελικός σχεδιασμός και 
ερωτηματικά. Επιβεβαίωση για αλλαγές και νέα 
δράση για ΑΠΕ από το ΥΠΕΝ.
Την ώρα που στις Βρυξέλλες μπαίνουν σε έναν αγώνα δρόμου 
για την έγκριση των εθνικών σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας, από όπου προκύπτουν τόσο οι δράσεις όσο και οι 
μεταρρυθμίσεις που θα ακολουθηθούν από τα κράτη μέλη, η 
Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή διαπραγμάτευση με τις κοινοτικές 
υπηρεσίες αλλά και μεταξύ των υπουργείων και των επιτελικών 
δομών της κυβέρνησης για το περιεχόμενο των δράσεων του 
Ταμείου Ανάκαμψης.
Μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, σύμ-
φωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, μόνο τέσσερα κράτη 
είχαν υποβάλλει τα τελικά τους σχέδια στην Κομισιόν (Γερμανία, 
Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία), ακόμη 19 κράτη είναι σε δια-
πραγμάτευση για τα επιμέρους στοιχεία και επτά ακόμη κράτη 
μέλη είναι σε αρχικό στάδιο. Η διορία που έχουν δώσει τα κοι-
νοτικά όργανα για να οριστικοποιηθούν τα εθνικά σχέδια είναι 
η 30η Απριλίου. Χθες, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος 
της Κομισιόν, δήλωσε σε ευρωβουλευτές ειδικά για το Ταμείο 

Ανάκαμψης ότι τώρα «πράγματι, είναι η ώρα να δράσουμε». 
Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη ομάδα (υπό διαπραγμάτευση 
σχέδια) και τώρα είναι η ώρα των αλλαγών, φαίνεται... Σε ρε-
πορτάζ του Θοδωρή Καραουλάνη, σύμφωνα με πληροφορίες 
του economix.gr και της euractiv.gr, αναφέρεται:

Το αναλυτικό κείμενο δράσεων και μεταρρυθμίσε-
ων για το ελληνικό σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας αλλάζει!
Και μάλιστα αρκετά. Και αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: 
Ο πρώτος είναι οι πολλές και σοβαρές επιφυλάξεις και παρα-
τηρήσεις της Κομισιόν στο αρχικό σχέδιο. Για πολλά και δια-
φορετικά ζητήματα (για τα οποία ετοιμάζουμε συγκεκριμένο 
ρεπορτάζ, από διαφορετικές πηγές). 
Ο δεύτερος λόγος είναι πιο «ελληνικός» και «παραδοσιακός». 
Οι πιέσεις καθώς περνά ο χρόνος για έργα που αρχικά κόπη-
καν αλλά με τις παρατηρήσεις της Κομισιόν δημιουργείται 
χώρος, επανέρχονται από διάφορα υπουργεία διεκδικώντας 
επιπλέον χρήμα… 
Επίσης ρόλο στις συγκεκριμένες αλλαγές παίζουν οι αλλαγές 
στα υπουργικά γραφεία και επιτελεία από τον ανασχηματι-
σμό, καθώς διαφορετικά πρόσωπα σε διαφορετικές θέσεις 
έχουν (και προβάλλουν) διαφορετικές προτεραιότητες.

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αυτές οι αλλαγές και καθυ-
στερήσεις, πέρα από τη διακινδύνευση που καταγράφουμε 
αναλυτικά παρακάτω στο ρεπορτάζ έχουν και κόστος: η 
έγκριση και η εκταμίεση των ποσών ανά χώρα έχουν ως 
σημείο αναφοράς, στα κείμενα των αποφάσεων της ΕΕ, όχι 
την τελική προθεσμία της 30ης Απριλίου αλλά την ημερομη-
νία κατάθεσης στην Κομισιόν κάθε τελικού εθνικού σχεδίου. 
Επομένως όσες ημέρες, εβδομάδες ή μήνες πάει πιο πίσω η 
οριστικοποίηση του ελληνικού σχεδίου, τόσο πιο πίσω πάει, 
πιθανότατα (καθώς αυτό είναι εν τέλει τσο χέρι της Κομισιόν 
και του Συμβουλίου) η εκταμίευση των ποσών προς την Ελ-
λάδα.

Επιβεβαίωση για αλλαγές και νέα δράση για ΑΠΕ 
από το ΥΠΕΝ
Ανώτατη πηγή του ΥΠΕΝ (δεν πάει ψηλότερα…) επιβεβαί-
ωσε στο economix.gr, σε ερώτηση για τις παρατηρήσεις της 
Κομισιόν και τον χρόνο ανακοίνωσης του Ελληνικού Σχεδίου, 
ότι πράγματι έχουν γίνει πολλές και σημαντικές παρατηρήσεις, 
ότι η Κομισιόν χαρακτήρισε γενικά καλό το σχέδιο αλλά και το 
ότι επέρχονται αλλαγές. 

Συνέχεια στη σελ. 7 

ΧΡΥΣΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 70 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Δημάρχου Αριστοτέλη Στέλιου Βαλλιάνου - Να δούμε το επίσημο κείμενο της σύμβασης και να 
γίνει διάλογος - τί αποκαλύπτει

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
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Συνέχεια από τη σελ. 6 

Ο υψηλόβαθμος παράγοντας του ΥΠΕΝ τόνισε στο 
economix.gr ότι «όταν είμαστε έτοιμοι, θα ανακοινώ-
σουμε κατάλογο έργων, θα καταλήξουμε τις επόμενες 
ημέρες».
Το εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο είναι πως η ανώτατη 
πηγή του ΥΠΕΝ προδιέγραψε και μία από τις σοβαρές 
αλλαγές που έρχονται.
Σύμφωνα με τον ίδιο κυβερνητικό παράγοντα, στο 
αναθεωρημένο σχέδιο Ανάκαμψης θα υπάρχουν και 
φρέσκιες πινελιές, όχι μόνο όσα έχουν περιγραφεί από 
την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΝ. Υπό την αίρεση 
ότι θα εγκριθούν κάποιες δράσεις από ανεξάρτητες 
αρχές (ΡΑΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού), ανώτατη 
πηγή του ΥΠΕΝ θεωρεί ότι θα υπάρξει μία νέα δράση 
στο Ταμείο Ανάκαμψης που θα δίνει τη δυνατότητα για 
πολύ πιο γρήγορη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
μείγμα της χώρας. Ωστόσο δεν θέλησε να προχωρήσει 
σε περισσότερες εξηγήσεις και αναλυτικές περιγραφές
Άλλη ανώτατη πηγή του ΥΠΕΝ σημείωσε στο 
economix, σε σχέση με τον επιτελικό σχεδιασμό των 
έργων και το ερώτημα για τη σχέση μεταξύ ταμείου 
Ανάκαμψης και νέου ΕΣΠΑ ότι «όλοι οι πόροι πρέπει να 
απορροφηθούν σωστά». Τόνισε ότι στην αξιολόγηση 
του ποιο έργο-δράση μπαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης 
ή στο νέο ΕΣΠΑ ακολουθούνται, ως γενική αρχή, οι 
κανόνες επιλεξιμότητας. «Ότι δεν είναι επιλέξιμο στο 
ΕΣΠΑ εξετάζεται να μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
τούμπαλιν», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Η τοποθέτηση αυτή των δύο ανώτατων κυβερνητικών 
παραγόντων επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του economix.
gr και της euractiv.gr που αναφέρουν ότι επέρχονται 
σημαντικές αλλαγές. 
Μάλιστα, από άλλες κυβερνητικές πηγές που εμπλέκο-
νται στον σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης μαθαί-
νουμε ότι υπάρχουν ήδη περικοπές έργων και δράσε-
ων σε θέματα αρμοδιότητας ορισμένων υπουργείων 
προκειμένου να ενταχθούν άλλα προγράμματα. 
Πέρα όμως από τις αλλαγές που γίνονται σε εφαρμογή 
παρατηρήσεων της Κομισιόν παρεισφρύουν και άλλες 
«πιο ελληνικές», όπως είπαμε, αλλαγές. Και αυτό ανη-
συχεί ήδη πολλούς στις Βρυξέλλες, καθώς η Κομισιόν 

βρίσκεται στο στόχαστρο κριτικής ότι, παρά τις διακη-
ρύξεις για ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και ψηφιακό 
μετασχηματισμό, τα εθνικά σχέδδια δεν είναι ούτε αρ-
κούντως πράσινα ούτε αρκούντως ψηφιακά. 
Η κριτική αυτή μεταφέρεται στις εθνικές πρωτεύουσες 
και ζητείται να διασφαλίζεται με κάθε τρόπο τόσο ότι 
το 37% τουλάχιστον των έργωνθνα συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (πράσινες δρά-
σεις) όσο και τουλάχιστον το 20% να είναι ψηφιακές 
δράσεις. 
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η δεύτερη (ψηφιακή) 
προϋπόθεση καλύπτεται από το ελληνικό σχέδιο αλλά 
ειδικά για τα θέματα περιβάλλοντος οι δράσεις της 
Ελλάδας θεωρούνται προβληματικές: αφενός διότι 
υπάρχουν δύο εκκρεμότητες (χρηματοδότηση ΕΛΑΠΕ 
και έργα φυσικού αερίου) που δεν επιθυμούν οι κοινο-
τικοί και αφετέρου διότι με την ελληνική ανακατανομή 
που τώρα σχεδιάζεται και ολοκληρώνεται στην Αθήνα 
αφαιρούνται από το ελληνικό σχέδιο πραγματικές πρά-
σινες δράσεις προς όφελος άλλων προγραμμάτων και 
έργων που δεν έχουν και τόσο καθαρά θετικό περιβαλ-
λοντικό αποτύπωμα. 
Κάτι που θα δυσκολέψει εξαιρετικά, στην πορεία, την 
θετική αξιολόγηση του συνόλου του ελληνικού σχεδί-
ου για το Ταμείο Ανάκαμψης…

Επιτελικός σχεδιασμός και ερωτηματικά
Η επιτελική δομή που έχει δημιουργηθεί αφενός στο 
Μαξίμου υπό τον κ. Σκυλακάκη και αφετέρου ως υπη-
ρεσία υπό τον κ. Μαντζούφα είναι οι μοναδικοί που 
ξέρουν τη συνολική εικόνα και κρατούν τα κλειδιά των 
πιέσεων και των αλλαγών. Οι οποίοι συνεπικουρού-
νται από μεγάλες εταιρείες συμβούλων με απευθείας 
αναθέσεις αλλά με ερωτηματικό για τις ειδικές γνώσεις 
τους…
Και επίσης βρίσκονται μεταξύ μιας διελκυστίνδας δι-
αφορετικών επιδιώξεων που εύκολα κάνουν λάθος 
εκτίμηση, καθώς χωρίς τη γνώση των επιμέρους ζη-
τημάτων για κάθε τομέα-δράση-έργο, εύκολα κόβεται 
έργο και μπαίνει άλλο στη θέση του που δημιουργεί 
πολλά περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύ-
νει… Ειδικά αν κάποιος, όπως η Κομισιόν, αξιολο-
γήσει συγκριτικά τις δράσεις… Για αυτό άλλωστε, 

επέλεξε η κυβέρνηση να μην ανακοινώσει, ακόμη και 
μέχρι τώρα, αναλυτική λίστα έργων και δράσεων….
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το δικό μας 
ρεπορτάζ έχει γίνει μία μάλλον περίεργη, ίσως ιδε-
ολογικά και πολιτικά προκατειλλημένη επιλογή…. 
Καταγράφουμε πληροφορίες ότι έχει δοθεί κεντρική 
γραμμή προς όλους τους εμπλεκόμενους στο σχεδι-
ασμό να μεταβληθούν τα έργα, ιδίως των επιχορη-
γήσεων, σε δράσεις ΣΔΙΤ και να μην έχουν τη μορφή 
δημοσίων έργων. Κάποιοι από τους επλεκόμενους, 
προκειμένου να προβάλλουν προφίλ υπάκουου στους 
επιτελικούς σχεδιασμούς, σχεδιάζουν να μετατρέψουν 
έργα σε ΣΔΙΤ με τραγελαφικά αποτελέσματα, όπως να 
έχουν εν τέλει οικονομική επιβάρυνση οι πολίτες, να 
δημιουργηθούν μακρoχρόνιες υποχρεώσεις που δεν 
καλύπτονται από το χρόνο ζωής του Ταμείου Ανά-
καμψης, ή ακόμη και να μπλέξουν οι ΣΔΙΤ στο ΣτΕ για 
θέματα άσκησης δημόσιας εξουσίας ή για άλλα ακόμη 
πιο εύκολα ακυρώσιμα θέματα (όπως δείχνει η νομο-
λογία για δάση, νερά κλπ).
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα τελικό τραπέζι μπι-
λιάρδου με απίστευτες καραμπόλες και οποιαδήποτε 
πρόβλεψη για ακριβή ποσά και δράσεις είναι διακιν-
δυνευμένη. 
Να σημειώσουμε μάλιστα ότι η Ελληνική Κυβέρνηση 
επισήμως δεν έχει παρουσιάσει στη δημοσιότητα κα-
τάλογο δράσεων και ποσών, παρά μόνο ένα κείμενο 
στρατηγικής για διαβούλευση, με ελάχιστα στοιχεία. 
Μάλιστα η έλλειψη δημόσιου διαλόγου και η αδιαφά-
νεια στη δημιουργία της λίστας έχει στηλιτευθεί ήδη 
αρνητικά και στη Βουλή και στην Κοινωνία, αφού ορ-
γανώσεις πολιτών, η Αυτοδιοίκηση και επιστημονικοί 
και επαγγελματικοί-παραγωγικοί φορείς έχουν διατυ-
πώσει αντιρρήσεις για την έλλειψη διαβούλευσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έργα και οι δράσεις που ανα-
φέρονται δεξιά και αριστερά υπό ένταξη στο Ταμείο 
Ανάκαμψης αποτελούν διαρροές προς τα ΜΜΕ είτε 
κάποιων από τα επιτελικά υπουργεία είτε κάποιων που 
διεκδικούν ρόλο και συγκεκριμένα πράγματα.
Αυτή τη στιγμή η λίστα των έργων, όπως μαθαίνουμε, 
δημιουργείται ξανά με μεγάλες αλλαγές.

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
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Μια από τις πιο σημαντικές και εμβληματικές δράσεις 
των πόρων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στη χώρα 
μας, μέσα από το ΕΣΠΑ, είναι η αναβάθμιση των δημό-
σιων υποδομών υγείας. Μάλιστα η στήριξη της Περι-
φερειακής Πολιτικής της ΕΕ είναι σταθερή για το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας σε όλα τα ΕΣΠΑ και τα προηγούμενο 
ΚΠΣ και αποτελεί την καρδιά των επενδύσεων στον 
χώρο της υγείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Θοδωρή 
Καραουλάνη στο euractiv.gr
Άλλωστε το πόσο χρήσιμη έχει γίνει αυτή η χρημα-
τοδοτική στήριξη της ΕΕ στο ΕΣΥ φάνηκε ιδιαίτερα 
μέσα στην πανδημία, όπου οι κοινοτικοί πόροι έχουν 
συμβάλει στον εξοπλισμό τόσο των μονάδων ΜΕΘ 
των νοσοκομείων όσο και σε επίπεδο καθημερινών 
προμηθειών και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού, όπως για παράδειγμα σε όλες τις κινητές 
μονάδες του ΕΟΔΥ.
Όμως η ΕΕ συμβάλλει αποφασιστικά και στις σταθερές 
υποδομές του ΕΣΥ, με επενδύσεις μακροπρόθεσμης 
απόδοσης στον χώρο της υγείας. Και μια από τις πιο 
σημαντικές δράσεις που ολοκληρώνεται αυτήν την 
περίοδο είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των νοσο-
κομείων του ΕΣΥ. Η δράση αυτή υλοποιείται κυρίως 
μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
(ΥΜΕΠΕΡΑΑ), το οποίο στις βασικές προτεραιότητές 
του έχει την ενεργειακή εξοικονόμηση και ειδικά στα 
δημόσια κτίρια. Από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες 
δράσεις του είναι αυτή για τα νοσοκομεία, καθώς και 

στο προηγούμενο ΕΣΠΑ αντίστοιχα αναβαθμίστηκαν 
πολλά νοσοκομεία, κυρίως της Ελληνικής Περιφέρει-
ας. Το 2020, λοιπόν έκλεισε με ορισμένα καλά νέα για 
τις επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης στον χώρο 
της υγείας, καθώς προχώρησαν οι διαδικασίες για 
τουλάχιστον 58 τέτοια έργα. Πιο συγκεκριμένα, από 
το 2018, που ξεκίνησε η διαδικασία μέχρι το τέλος του 
Δεκέμβρη του 2020:
• Έχουν υποβληθεί 61 προτάσεις χρηματοδότησης από 
νοσοκομεία όλης της χώρας, συνολικού προϋπολογι-
σμού 235 εκατ. ευρώ περίπου 
• Έχουν αξιολογηθεί θετικά και ενταχθεί στο πρόγραμ-
μα 48 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 177 
εκατ. ευρώ περίπου
Το ότι φτάσαμε ως εδώ, με βάση τις δύσκαμπτες διαδι-
κασίες του ΕΣΠΑ στις δημόσιες επενδύσεις (που έχουμε 
ξαναναφέρει σε ρεπορτάζ μας ότι δημιουργεί καθυ-
στερήσεις) αποτελεί κάτι σαν θρίαμβο των αρμόδιων 
και εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς χρειάστηκε να 
ξεπεραστούν σημαντικά προβλήματα, να καμφθούν 
αντιστάσεις και ανελαστικές διαδικασίες αλλά και να 
ωριμάσουν μελέτες και έργα επί της ουσίας.

Πως φτάσαμε ως εδώ;
Η ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ διέγνωσε έγκαιρα, με βάση και 
την εμπειρία από αντίστοιχα, πιλοτικά τις περισσότε-
ρες φορές, έργα στο παρελθόν, όπως αναφέρουν στην 
euractiv.gr πηγές με πολύ καλή γνώση της διαχείρισης 
του ΕΣΠΑ, την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης του ενερ-
γειακού αποτυπώματος των ευαίσθητων κτιριακών 
υποδομών της υγείας, αλλά και τις τεράστιες ανάγκες 
για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονό-
μηση ενέργειας σε ένα ιδιαίτερα ενεργοβόρο κτιριακό 
απόθεμα όπως αυτό των νοσοκομειακών κτιριακών 
υποδομών.
Έτσι ο Τομέας Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσί-
ας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τον Μάιο 2018 εξέδωσε την πρόσκληση 
προς δημόσιους φορείς για υποβολή προτάσεων χρη-
ματοδότησης με τίτλο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» 
. Η πρόσκληση αυτή αντλεί πόρους από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (από τον άξονα προ-
τεραιότητας 10 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) , έχει ισχύ μέχρι 
15/02/2021, π/υ 62.933.924.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε πολιτικά 
και στρατιωτικά νοσοκομεία του ΕΣΥ δυναμικότητας 
400 κλινών και άνω για τις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες (Αττική και Νοτιο Αιγαίο) και 200 κλινών 
και άνω για όλη την υπόλοιπη χώρα. 
Μα πως όμως, από προϋπολογισμό 63 σχεδόν εκατομ-
μυρίων φθάνουμε συνολικά σε πάνω από 300 εκατομ-
μύρια ευρώ; 
Εδώ έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Και το πρώτο της 
σημείο ήταν ότι ήδη από τον Οκτώβριο του 2020 έχει 
εγκριθεί η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης 
πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υποδο-
μές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2014-2020. Είναι η λεγόμενη υπερδέσμευση που χρη-
σιμοποιείται όταν ένα πρόγραμμα είναι επιτυχημένο 
και γνωρίζεις ότι θα απορροφηθούν οι πόροι, οπότε 
οι υπηρεσίες επιτρέπουν να προχωρήσεις πολύ παρα-
πέρα από τον αρχικό προϋπολογισμό, διότι γνωρίζεις 
ότι κάποια άλλα έργα δεν θα ολοκληρωθούν εγκαίρως 
και θα κάνεις εντέλει ανακατανομή πόρων. Ειδικότερα 
για τον Άξονα προτεραιότητας 10 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (αυ-
τόν για τα νοσοκομεία…) το ανώτατο επιτρεπόμενο 
ποσοστό εντάξεων επί της συνολικής χρηματοδότησης 
ανέρχεται σε 276,08% επί της συνολικής χρηματοδό-
τησης του άξονα, γεγονός που καθιστά δυνατή την 
ένταξη όλων των υποβληθεισών μέχρι σήμερα προ-
τάσεων.
Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι υπηρεσίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – και ειδικά η Γενική Διεύ-
θυνση Περιφερειακής Πολιτικής που διαχειρίζεται τους 
πόρους της πολιτικής Συνοχής της ΕΕ – έχουν δείξει 
μετά το ξέσπασμα της πανδημίας εξαιρετικά μεγάλη 
ευελιξία και, σύμφωνα με τις οδηγίες των Επιτρόπων, 
δίνουν την ευχέρεια στα κράτη μέλη να ανακατανεί-
μουν πόρους εκεί που «πονούν» τα συστήματα υγείας 
όλων των χωρών της ΕΕ.
Βέβαια δεν είναι μόνο οι πόροι του ΥΜΕΠΕΡΑΑ που ενι-
σχύουν τα νοσοκομεία και τις υποδομές σε αυτά, αφού 
παράλληλα εξελίσσονται έργα αναβάθμισης, ανακαίνι-
σης και εξοπλισμού σε πολλά νοσοκομεία της χώρας 
από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, 
γεγονός που ανεβάζει τους πόρους σε μεγάλο ύψος και 
ειδικά για τα θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης φτά-
νουμε να ξεπερνούμε τα 300 εκατ. σε τρέχοντα έργα.

Συνέχεια στη σελ. 9 

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
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Συνέχεια από τη σελ. 8  
Ποια νοσοκομεία αναβαθμίζονται ενεργειακά σε όλη τη χώρα
Η euractiv.gr αποκαλύπτει αποκλειστικά τη συνολική λίστα των εγκεκριμένων και υπό έγκριση επενδύσεων ενεργειακής εξοικονόμησης στα νοσοκομεία όλης της χώρας από το ΕΠ ΥΜΕΠΕ-
ΡΑΑ, όπου θα δείτε μεγάλα και γνωστά νοσοκομεία και το σύνολο των πόρων που αφιερώνονται σε καθένα από αυτά:

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Συνέχεια στη σελ. 10
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Συνέχεια από τη σελ. 9  
Ποια νοσοκομεία αναβαθμίζονται ενεργειακά σε όλη τη χώρα

UPDATe 17/01/2021: στον αρχικό πίνακα που δημοσιεύτηκε, εκ παραδρομής 
απουσίαζαν έργα σε τρία ακόμη νοσοκομεία (Λαμίας, Καρδίτσας, Βέροιας), χωρίς να 
επηρεάζονται τα μεγέθη που αναφέρονται στο ρεπορτάζ. Τα τρία έργα είναι:

Από τον πίνακα προκύπτει ότι έργα περίπου 177 εκατ. ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί, 
ακόμη 3 έργα σχεδόν 13 εκατ. ευρώ έχουν αξιολογηθεί και αναμένεται η ένταξή τους 
τις επόμενες ημέρες, ενώ με τις διαδικασίες που αναφέραμε αναμένεται να ενταχθούν 
και τα υπόλοιπα 7 έργα προϋπολογισμού ακόμη 42 εκατ. ευρώ περίπου.
Αξίζει να προσθέσουμε ότι η λίστα δεν τελειώνει εδώ, καθώς το ΥΜΕΠΕΡΑΑ εξέδωσε 
τον Οκτώβριο 2020 και δεύτερη πρόσκληση ενεργειακής αναβάθμισης για νοσοκο-
μεία μικρότερης δυναμικότητας (κάτω των 100 κλινών) των περιφερειών Αττικής 
και Νοτίου Αιγαίου με προϋπολογισμό 2.000.000 και ισχύ έως 20/3/21, οπότε ανα-
μένοται μέσα στο έτος και άλλες εντάξεις. Στην δεύτερη πρόσκληση, σύμφωνα με 
πληροφορίες της euractiv.gr, έχει κάνει προς το παρόν αίτηση το ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιο-
χειρουργικό Κέντρο, με πρόταση περίπου ενός εκατ. ευρώ.

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Τί αναβαθμίζεται σε κάθε νοσοκομείο;
Mέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ κάθε νοσοκομείο υποβάλει μία μόνο πρόταση επιλέγοντας 
τις επενδύσεις που ταιριάζουν στο καθένα μέσα από τις συγεκριμένες κατηγορίες 
παρεμβάσεων ή έναν αποδοτικό συνδυασμό τους: 
1) Κατηγορία Ενέργειας 1: Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοι-
κονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ). Ενδεικτικά αναφέρονται: επεμβάσεις επί του κελύ-
φους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με 
νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος 
καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικα-
τάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα, εγκα-
τάσταση συστημάτων μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας 
και προβολής – επιτόπου και διαδικτυακώς των λειτουργικών στοιχείων και 
αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όπως ολοκληρωμέ-
νων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS), παθητικά συστήματα 
φυσικού και ενεργειακού τεχνητού φωτισμού κτλ.  
2) Κατηγορία Ενέργειας 2: Επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, (ΣΗΘΥΑ) και δράσεις Αξιοποίησης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Ενδεικτικά αναφέρονται:  εγκατάσταση 
ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτι-
κότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής 
ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης ή χρήσης ΑΠΕ (όπως π.χ. 
η Γεωθερμία),   
3) Κατηγορία Ενέργειας 3: Δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού:  Συμπληρωματικά σε περιπτώσεις δράσεων ενεργειακής αναβάθ-
μισης νοσοκομείων, μπορεί να χρηματοδοτηθεί, πλέον όσων περιγράφονται 
παραπάνω, αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εφόσον αυτή οδηγεί 
αποδεδειγμένα σε εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 15% σε σχέση με την κατα-
νάλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού που αντικαθίσταται. Το επιλέξιμο κόστος 
του ανωτέρω εξοπλισμού δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 450.000 €. To 
επιτυγχανόμενο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να προκύπτει μετά 
από τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στο κτίριο και ενεργειακού ελέγχου του 
εξοπλισμού.  
Επιπλέον χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης των προτεινόμενων έργων, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο κατά την προετοιμασία των προτάσεων όσο και 
κατά την υλοποίηση των δράσεων καθώς και η διενέργεια των προ του έργου και 
μετά το έργο ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοση των σχετικών πιστοποιητι-
κών ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω των έργων και των 2 
παραπάνω προσκλήσεων θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργει-
ακή απόδοση των κτιρίων κατά δύο ενεργειακές βαθμίδες και υποχρεωτικά  μετά 
την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτά να κατατασσονται σε κατηγορία ενεργει-
ακής κατανάλωσης Β’ και άνω, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Σε περίπτωση κτιρίου 
που αρχικά κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ’ του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ, το 
πλαίσιο των παρεμβάσεων της ενεργειακής αναβάθμισης πρέπει να είναι τέτοιο 
έτσι ώστε η ενεργειακή απόδοση των προτεινόμενων κτιρίων να βελτιώνεται κατ’ 
ελάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+.
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«Η σύσταση της πρώτης Ενεργειακής Κοινότητας «λαϊκής βά-
σης» στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για γυναίκες Επιχειρημα-
τίες και τις επιχειρήσεις τους είναι γεγονός και υλοποιείται από 
τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος - Σ.Ε.Γ.Ε. σε 
συνεργασία με την Κοιν.Σ.Επ ΗΛΕΚΤΡΑ Energy, επίσημο μέλος 
της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών 
(RESCOOP), η οποία θα παρέχει την τεχνική υποστήριξη του 
έργου».
 Αυτό σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση και υπενθυμίζεται ότι 
η προθεσμία υποβολών αιτήσεων συμμετοχής, διαρκεί έως τις 
5 Μαρτίου.
Υπενθυμίζεται ότι –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- στην Ενεργειακή 
Κοινότητα του Σ.Ε.Γ.Ε. μπορούν να συμμετέχουν μέλη του συν-
δέσμου (είτε ως φυσικά, είτε ως νομικά πρόσωπα) με σκοπό να 

δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις 
καθαρές πηγές ενέργειας. Στόχος της ενεργειακής κοινότητας θα 
είναι η ενίσχυση των ατομικών/οικογενειακών εισοδημάτων, 
της τοπικής επιχειρηματικότητας και της αλληλέγγυας οικονομί-
ας με όρους ενεργειακής δημοκρατίας.
 Μερίδια Συμμετοχής
 «Ορίσαμε ως ελάχιστο μερίδιο συμμετοχής τα 500 ευρώ, 
προκειμένου η κοινότητα να είναι προσβάσιμη σε όλες τις Ελ-
ληνίδες επιχειρηματίες», τονίζει η πρόεδρος του Συνδέσμου 
Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), Λίνα Τσαλταμπάση 
και προσθέτει «από εκεί και έπειτα, το κάθε μέλος, είναι ελεύθερο 
να εισχωρήσει στην ενεργειακή κοινότητα αγοράζοντας όσα 
πολλαπλάσια μερίδια των 500 ευρώ επιθυμεί».
 Η ίδια σημειώνει ότι: «Ήδη το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή 

στην Ενεργειακή μας Κοινότητα ξεπέρασε κάθε προσδοκία», και 
προσθέτει ότι «Είναι, άλλη μία απόδειξη ότι στο σύνδεσμο η συλ-
λογικότητα βρίσκει διέξοδο, καθώς από την πρώτη σκέψη μέχρι 
και την υλοποίηση, αλληλοεπίδρασαν σε ομάδες εργασίας, 
γυναίκες επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα, υπό την καθοδή-
γηση του επίσης μέλους μας, κυρία Αλίς Κοροβέση, γενική διευ-
θύντρια του ΙΝΖΕΒ (Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής 
Κατανάλωσης)». Όσες γυναίκες επιχειρηματίες ενδιαφέρονται, 
θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά 
σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο (29/03) και 
τον Απρίλιο (η ημερομηνία δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη) από 
τον Σ.Ε.Γ.Ε. και την Κοιν.Σ.Επ ΗΛΕΚΤΡΑ Energy.

Αίτημα προς τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών κατέθεσε επίσημα 
ο Δήμος Βύρωνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, προκειμένου να δρο-
μολογηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες και να δοθεί η άδεια 
για τη συντήρηση στον χώρο δασικής αναψυχής του Κουταλά 
στον Υμηττό. 
 Η κατάθεση του αιτήματος ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς συ-
ναντήσεων εργασίας της δημοτικής Αρχής με στελέχη της ΦΕΑ, 
με υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Πρασίνου και 
των Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καθοριστεί το πλαί-
σιο, ώστε ο Δήμος να μπορέσει να παρέμβει στον συγκεκριμένο 
δασικό χώρο, που αποτελεί διέξοδο των κατοίκων του Βύρωνα 
στον Υμηττό, αλλά εδώ και χρόνια δείχνει εγκαταλελειμμένος. 
Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ‘80 από την Διεύθυνση Αναδα-
σώσεων του τότε Υπουργείου Γεωργίας και αρχικά περιλάμβα-
νε τέσσερα γήπεδα και πολλά ξύλινα τραπέζια με πάγκους για 
υπαίθριο γεύμα. Στον ίδιο χώρο είχαν εγκατασταθεί όργανα 
παιχνιδιού, υπήρχε σημείο στάθμευσης οχημάτων και προ εικο-

σαετίας είχε τοποθετηθεί λυόμενο αναψυκτήριο από τον Δήμο. 
 Το σχέδιο του Δήμου Βύρωνα για την αποκατάσταση του χώ-
ρου προβλέπει ήπιες και όχι περιττές παρεμβάσεις. 
 Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 
1. Να απομακρυνθούν οι αυθαίρετες κατασκευές (αναψυκτή-
ριο). 
2. Να συντηρηθούν τα γήπεδα όπως ήταν στην αρχική τους 
έκταση. 
3. Να αντικατασταθούν τα ξύλινα τραπέζια και οι πάγκοι. 
4. Να διαμορφωθεί ο χώρος στάθμευσης, ώστε να μην προκα-
λούνται προβλήματα κατά τις ημέρες αιχμής. 
5. Να δημιουργηθεί νέα πύλη εισόδου. 
6. Να τοποθετηθούν νέα όργανα παιχνιδιού και εξερεύνησης για 
τα παιδιά. 
7. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της βρύσης και να τοποθε-
τηθούν τουαλέτες. 
8. Να δημιουργηθεί στο χώρο που ήταν το αυθαίρετο αναψυ-

κτήριο, ένα μικρό περίπτερο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 
να διαμορφωθεί ο χώρος, ώστε να γίνονται προγράμματα για 
σχολεία σε συνεργασία με τη ΦΕΑ. 
 Φιλοδοξία της δημοτικής Αρχής είναι με την υλοποίηση των 
έργων αυτών, ο χώρος του Κουταλά να αλλάξει πρόσωπο και 
να αποτελέσει μια διέξοδο για τους δημότες, που θα μπορούν να 
απολαμβάνουν καθημερινά τα οφέλη του δάσους του Υμηττού 
με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. 
 «Ο Κουταλάς, λόγω σύγχυσης αρμοδιοτήτων μεταξύ Δασικής 
Υπηρεσίας, Φιλοδασικής Ένωσης και Δήμου, έχει εγκαταλειφθεί 
εδώ και πολλά χρόνια και πλέον δεν ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες των πολιτών. Στόχος μας είναι να αναλάβουμε ως Δήμος τη 
συντήρηση του χώρου για τα επόμενα χρόνια, με βάση την ειδι-
κή δασοτεχνική μελέτη, που θα εγκριθεί από την αρμόδια Δασι-
κή Αρχή», δήλωσε ο δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης. 

Τη σημασία της καινοτομίας στην αλυσίδα αξίας των ορεινών 
περιοχών της Κρήτης επισήμανε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Ευρωπαϊκών - Διεθνών Θεμάτων 
Γιώργος Αλεξάκης και αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού δικτύου 
EUROMONTANA για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
στις ορεινές περιοχές στη διαδικτυακή συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MOVING 
- Horizon 2020. 
Το MOVING αφορά την αξιοποίηση των ορεινών περιοχών 
μέσω της διασύνδεσης και της πράσινης ανάπτυξης. Στόχος 

του είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη 
πολιτικών στην Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμι-
σμένων Αλυσίδων Αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα 
και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών. Αντικείμενο της 
συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων πάνω στην επιλογή 
αλυσίδων αξίας οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
ορεινών περιοχών και στη διασυνδεσιμότητα τους έχοντας ως 
στοιχείο την καινοτομία. Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκαν αλυ-
σίδες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια ώστε να προταθούν στον 
επικεφαλής εταίρο για αξιολόγηση, ενώ θα πραγματοποιηθούν 

μετέπειτα συναντήσεις και με άλλους φορείς προκειμένου να 
διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση. 
 Η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεργά-
ζονται στενά στο πλαίσιο του έργου, προκειμένου η Κρήτη να 
επωφεληθεί ουσιαστικά από τα αποτελέσματά του. Οι δρα-
στηριότητες που θα αναπτυχθούν και από τους δύο εταίρους 
προϋποθέτουν στενή αλληλεπίδραση με τους κατοίκους των 
ορεινών περιοχών και συμμετοχή τους προκειμένου να προσδι-
οριστούν οι στόχοι και επιδιώξεις για τους ίδιους αλλά και για το 
κοινωνικοοικονομικό και φυσικό περιβάλλον. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ   
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Με περισσότερες από 10.000 αρχικές υποψηφιότητες, η ελληνι-
κή Clio Muse Tours αναδείχθηκε ανάμεσα στις 25 νικήτριες εται-
ρείες του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Νεοφυών Επιχειρήσεων 
που βραβεύθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 
των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) για τη μοναδική συνεισφορά 
τους στον βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό και στην υλοποίη-
ση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Στον διαγωνισμό, που έγινε με την υποστήριξη του Δικτύου 
Καινοτομίας των Ηνωμένων Εθνών, η Clio Muse Tours αναδεί-
χθηκε ανάμεσα στις 25 νικήτριες εταιρείες από 18 χώρες, βρα-
βευθείσα για τον Στόχο 8, Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική 
Ανάπτυξη. 
Η Clio Muse Tours ιδρύθηκε το 2014, με στόχο να συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη της παγκόσμιας πολιτιστικής συνείδησης ανα-
πτύσσοντας τεχνολογικά εργαλεία που θα πρωτοπορήσουν 
ως παγκόσμιοι ψηφιακοί ξεναγοί, όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση του ΟΗΕ. Επισημαίνεται, επίσης, ότι σήμερα με 
περισσότερες από 300 ψηφιακές ξεναγήσεις στο portfolio της, η 
Clio Muse εξειδικεύεται στην ανάπτυξη περιεχομένου για θεμα-
τικές ξεναγήσεις, όπως ιστορίας, γαστρονομίας, αρχιτεκτονικής, 
σκοτεινού τουρισμού. Η Clio Muse Tours δίνει τη δυνατότητα σε 

επαγγελματίες από το χώρο του τουρισμού και του πολιτισμού 
να δημιουργήσουν ακουστικές και εικονικές ξεναγήσεις για διά-
σημα αξιοθέατα, περιπάτους στην πόλη και roadtrips. 
Οι 25 φιναλίστ επιλέχθησαν από διεθνή κριτική επιτροπή απο-
τελούμενη από κορυφαίους σε όλο στον τουριστικό τομέα, με 
κριτήρια όπως η δυνατότητα των νεοφυών επιχειρήσεων να 
συμβάλουν σε έναν συγκεκριμένο Στόχο του ΟΗΕ, η ικανότητά 
τους να αναπτυχθούν και η ωριμότητα τόσο του προϊόντος όσο 
και της ομάδας πίσω από αυτό.
«Οι νικητές δείχνουν τη δύναμη των νέων ιδεών για τη μετα-
μόρφωση του τομέα μας», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του 
UNWTO Ζουράμπ Πολολικασβίλι, αναγνωρίζοντας τη δυνατό-
τητα του τουρισμού να συμβάλει σε όλους τους Στόχους Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης. «Αγκαλιάζοντας την καινοτομία, μπορούμε 
να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό και να οικοδομήσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον για ανθρώπους και πλανήτες μέσω του του-
ρισμού. Τους συγχαίρω όλους και ανυπομονώ να δω αυτές τις 
νεοφυείς εταιρείες να μεγαλώνουν και να γίνουν δύναμη θετι-
κής αλλαγής» σημείωσε ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ, όπως επισημαίνεται στην ίδια 
ανακοίνωση.
Σχολιάζοντας την βράβευση της Clio Muse Tours, ο συνιδρυτής 

και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ανδρέας Φατούρος 
εξέφρασε τη χαρά του για την υψηλή διάκριση της ελληνικής 
εταιρείας. «Έχουμε εργαστεί σκληρά για την ανάπτυξη ενός 
επιχειρηματικού μοντέλου που θα ενδυναμώνει τους επαγγελ-
ματίες από το χώρο του τουρισμού και του πολιτισμού αλλά και 
ταυτόχρονα θα είναι βιώσιμο για τον τουρισμό. Είμαστε σίγου-
ροι ότι το επιχειρηματικό μας μοντέλο μπορεί να αναπαραχθεί 
σε οποιαδήποτε χώρα και να βοηθήσει τους επαγγελματίες από 
το χώρο του τουρισμού και του πολιτισμού να αναπτυχθούν 
μέσα από την απεριόριστη διαθεσιμότητα που προσφέρουν οι 
ψηφιακές ξεναγήσεις» τόνισε περαιτέρω. 
Οι νικήτριες νεοφυείς εταιρείες θα λάβουν υποστήριξη από 
ειδικούς για περαιτέρω ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω προ-
γραμμάτων καθοδήγησης από τις εταιρείες Amadeus, Google, 
IE University, FarCo, Mastercard και ClarkeModet. Θα κληθούν 
επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ, να λάβουν μέ-
ρος σε διεθνείς τουριστικές εκδηλώσεις, όπως στη Διεθνή Έκθε-
ση Τουρισμού της Ισπανίας (FITUR) στο Φόρουμ Τουριστικών 
Τεχνολογιών Τουρισμού, που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ 
σε συνεργασία με την Qatar Airways και το Εθνικό Συμβούλιο 
Τουρισμού της Qatar.

Την παράταση της  χειμερινής εκπτωτικής περιόδου, έως το 
τέλος Μαρτίου, ζήτησε με επιστολή του προς τον υπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη ο πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ. 

Μεταξύ άλλων στην επιστολή αναφέρεται ότι, λόγω των 
έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει το εμπόριο και εξαιτί-
ας της συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων αδιάθετου αποθέ-
ματος, ειδικά στα προϊόντα μόδας, ο εμπορικός κόσμος ζητάει 
την παράταση των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων 2021, 

έως το τέλος Μαρτίου.
«Η επαναλειτουργία των καταστημάτων από την Δευτέρα 1η 
Μαρτίου με ταυτόχρονη παράταση της εκπτωτικής περιόδου 
θα δώσει μια νέα ανάσα στην αγορά», όπως σημειώνεται 
στην επιστολή.

Εικονική εκθεση για ακαδημαϊκές σπουδές στο Ισραήλ θα 
πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης 
των εξαιρετικών ελληνο-ισραηλινών σχέσεων στον τομέα της 
εκπαίδευσης και των ακαδημαϊκών ανταλλαγών, γνωστοποιεί 
με ανακοίνωσή της η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ισραηλινή πρεσβεία καλεί Έλληνες μαθητές 
που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στο Ισραήλ, να συμμε-
τάσχουν στην εικονική εκθεση. Επιπλέον, σημειώνει πως τα 
ακαδημαϊκά προγράμματα των πανεπιστημίων του Ισραήλ στα 
αγγλικά είναι είτε βραχυπρόθεσμα είτε πλήρους φοίτησης. 

Ενημερώνει, τέλος, ότι οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να 
εγγραφούν στην έκθεση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://
studyinisrael.easyvirtualfair.com/, ενώ περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με τα ισραηλινά πανεπιστήμια και τους τομείς 
σπουδών παρατίθενται: http://Studyisrael.org.il

Με συντονισμένες επιχειρήσεις συνεχίζονται στο κέντρο του 
Πειραιά οι εργασίες καθαριότητας από τους εργαζόμενους 
της αρμόδιας υπηρεσίας. Οι παρεμβάσεις αφορούν και τις 5 
Δημοτικές Κοινότητες της πόλης, καθώς πλένονται πεζοδρό-
μια, δρόμοι, πάρκα και πλατείες, ενώ απολυμαίνονται οι κάδοι 
απορριμμάτων. 

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε σχετική δήλωση 
ανέφερε: «Η προσπάθειά μας για έναν πιο καθαρό Πειραιά συ-
νεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Ειδικά αυτή την περίοδο, που 
εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, οι ανάγκες είναι ιδιαίτε-
ρα αυξημένες, εντατικοποιούμε τις επιχειρήσεις καθαριότητας σε 
κοινόχρηστους χώρους στο κέντρο και στις γειτονιές, σε πλατεί-

ες, πεζόδρομους, πάρκα. Η εικόνα της πόλης μας είναι αισθητά 
βελτιωμένη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εφησυχάζουμε».
Ο κ. Μώραλης επεσήμανε ότι οι στοχευμένες δράσεις θα συνεχι-
στούν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, με στόχο τη βελτίωση της 
καθημερινότητας των δημοτών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 25 ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΗΕ   

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ 
ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ, ΣΤΙΣ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Η χρήση του υδρογόνου σαν καύσιμο των αυτοκινήτων 
αποκτά μεγαλύτερη αξία λόγω της προσπάθειας μείωσης 
των εκπομπών επικίνδυνων ρύπων, σημειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. 
Οι προσπάθειες των κατασκευαστών αυτοκινήτων πε-
ριλαμβάνουν και την αξιοποίηση των κυψελών καυσί-
μου, οι οποίες είναι το κέντρο ενός συστήματος το οποίο 
χρησιμοποιεί το υδρογόνο ως καύσιμο. Αναλαμβάνουν 
τη μετατροπή του καυσίμου σε χρήσιμη ηλεκτρική ενέρ-
γεια. Το αυτοκίνητο τροφοδοτείται με υγρό υδρογόνο 
από ειδικούς σταθμούς ανεφοδιασμού και όταν ο οδηγός 
ενεργοποιήσει τον κινητήρα, οι κυψέλες καυσίμου ανα-
λαμβάνουν την ένωση του υδρογόνου με το οξυγόνο που 
υπάρχει σε αφθονία στην ατμόσφαιρα. 
Από την αντίδραση των δυο στοιχείων προκύπτει ποσό-
τητα ηλεκτρικής ενέργειας και καθαρό νερό. Η ποσότητα 
της ηλεκτρικής ενέργειας τροφοδοτεί τις μπαταρίες του 
αυτοκινήτου και στη συνέχεια κινεί τον ηλεκτρικό κινητή-
ρα του αυτοκινήτου. 
Επομένως, το υδρογόνο, εξασφαλίζει το ηλεκτρικό ρεύ-
μα που απαιτείται για να κινηθεί το αυτοκίνητο χωρίς να 
προσθέτει ρύπους σίτο περιβάλλον. Το καθαρό νερό απο-
βάλλεται είτε συγκεντρώνεται για να χρησιμοποιηθεί για 
το πότισμα του κήπου ή άλλες χρήσεις. 
Η πρώτη κυψέλη καυσίμου φτιάχτηκε από τον Sir William 
Grove, το 1839. Ωστόσο η συστηματική έρευνα πάνω σε 
αυτές άρχισε μόλις τη δεκαετία του 1960, όταν η NASA 
χρησιμοποίησε κυψέλες καυσίμου στα διαστημικά σκάφη 
των προγραμμάτων Τζέμινι και Απόλλων, ως φθηνότερη 
λύση από την ηλιακή ενέργεια. 

Η Faurecia και η Groupe Renault ανακοίνωσαν την από-
φασή τους να συνεργαστούν σε συστήματα αποθήκευσης 
υδρογόνου για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα υδρογό-
νου. 
 Από τα τέλη του 2021, η Faurecia θα παρέχει συστήματα 
αποθήκευσης υδρογόνου για έναν πρώτο στόλο ελα-
φρών επαγγελματικών οχημάτων. Αυτά τα συστήματα θα 
αναπτυχθούν και θα παραχθούν στο παγκόσμιο κέντρο 
εμπειρογνωμοσύνης του στο Bavans της Γαλλίας. Η αύ-
ξηση της παραγωγής θα επεκταθεί σε ένα νέο εργοστάσιο 
αφιερωμένο σε συστήματα αποθήκευσης υδρογόνου που 
κατασκευάζει η Faurecia στο Allenjoie της Γαλλίας. 
 «Αυτή η εταιρική σχέση είναι μια σημαντική απεικόνιση 
του κοινού μας οράματος για την επέκταση της χρήσης 
υδρογόνου ως ακρογωνιαίου λίθου της ενεργειακής με-
τάβασης και ως μια λύση για την κινητικότητα μηδενικών 
εκπομπών. Η τεχνολογία ηλεκτρικών οχημάτων κυψελών 
καυσίμου αναμένεται να γίνει σημαντική στο συνδυασμό 
κινητήρα έως το 2030, και ως εκ τούτου η Faurecia αφι-
ερώνει σημαντικούς πόρους για να επιταχύνει την ανά-
πτυξή της», δήλωσε ο Mathias Miedreich, εκτελεστικός 
αντιπρόεδρος της Faurecia Clean Mobility. 
«Αυτή η συνεργασία σε συστήματα αποθήκευσης 
υδρογόνου ενσωματώνεται στη στρατηγική μας για να 
προσφέρουμε λύσεις H2 έτοιμες για αγορά για ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα και στοχεύουμε πάνω από 30% 
μερίδιο αυτής της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς στην 
Ευρώπη. Υποστηρίζει τη φιλοδοξία που μοιράζεται ο συ-
νεργάτης μας, Plug Power, για τη δημιουργία μιας μονα-
δικής αλυσίδας αξίας πράσινου υδρογόνου και κυψελών 

καυσίμου από άκρο σε άκρο και νέων δραστηριοτήτων 
δημιουργίας αξίας στη Γαλλία...», δήλωσε ο Gilles le 
Borgne, εκτελεστικός αντιπρόεδρος Engineering Groupe 
Renault. 
Το Groupe Renault, περιλαμβάνει τις εξής μάρκες, 
Renault, Dacia, Nissan και τη Mitsubishi Motors, Lada, 
Alpine και Mobilize. Προσφέρει βιώσιμες και καινοτόμες 
λύσεις κινητικότητας. Έχει παρουσία σε περισσότερες 
από 130 χώρες, απασχολεί σήμερα περισσότερους από 
180.000 ανθρώπους και πούλησε 2,95 εκατ. οχήματα το 
2020. 
Έχει δεσμευτεί για έναν φιλόδοξο μετασχηματισμό, επι-
κεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπη-
ρεσιών και σε μια νέα γκάμα ακόμη πιο ανταγωνιστικών, 
ισορροπημένων και ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Σύμφω-
να με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, η φιλοδοξία του 
Ομίλου είναι να επιτύχει την ουδετερότητα του άνθρακα 
στην Ευρώπη έως το 2050. 
Η Faurecia, ιδρύθηκε το 1997, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό 
παίκτη στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Με 248 
βιομηχανικούς χώρους, 37 κέντρα Ε & Α και 115.500 
υπαλλήλους σε 37 χώρες, η είναι παγκόσμιος ηγέτης 
στους τέσσερις τομείς δραστηριότητάς της: Καθίσματα, 
εσωτερικοί χώροι, Clarion Electronics και Clean Mobility. 
Η Faurecia έχει εστιάσει την τεχνολογική της στρατηγική 
στην παροχή λύσεων για το «Cockpit of the Future» και 
το «Sustainable Mobility». Το 2019, ο Όμιλος σημείωσε 
πωλήσεις 17,8 δισ. ευρώ. Η Faurecia είναι εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο Euronext Paris. 

Σύμφωνα με τον «οδικό χάρτη» της Πολιτείας και του κοι-
νού χρονοδιαγράμματος της ΕΡΤ και της DIGEA, σημειώνει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επόμενος γεωγραφικός σταθμός για τη δεύ-
τερη ψηφιακή μετάβαση είναι οι περιφερειακές ενότητες 
Δράμας, Θάσου, Καβάλας, Ξάνθης, Σερρών και τμήμα της 
Ροδόπης.
Η μετάβαση σε αυτές τις περιοχές θα πραγματοποιηθεί τις 
πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Φεβρουαρίου 
2021 και τα Κέντρα Εκπομπής που θα επηρεαστούν είναι: 

Βασιλάκι, Θάνος, Κορυλόβος, Λιθότοπος, Νευροκόπι, 
Ξάνθη, Σέρρες.
Οι τηλεθεατές των περιοχών αυτών θα πρέπει να προβούν 
σε επανασυντονισμό των δεκτών τους στις νέες συχνότη-
τες, ενώ επισημαίνεται ότι δεν χρειάζεται να προχωρή-
σουν σε οποιαδήποτε αγορά νέου εξοπλισμού. Όσοι τη-
λεθεατές διαθέτουν δέκτη High Definition (τηλεόραση ή 
αποκωδικοποιητή) θα μπορούν να παρακολουθούν τους 
τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας και σε υψηλή 

ευκρίνεια. 
Υπενθυμίζεται πως με τη δεύτερη φάση της ψηφιακής 
μετάβασης, που πραγματοποιείται βάσει Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας, οι τηλεοπτικοί σταθμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, 
θα εκπέμπουν στις τελικές διεθνώς κατοχυρωμένες συ-
χνότητες ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνεται φάσμα για 
την ανάπτυξη εφαρμογών 5G.

ΤΟ GROUPe ReNAULT ΚΑΙ Η FAUReCIA ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ   

ΕΡΤ-DIGeA: ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ 2ΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
Είναι η Δράμα, η Θάσος, η Καβάλα, η Ξάνθη, οι Σέρρες και τμήμα του νομού Ροδόπης  
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«Ύστερα από 13 χρόνια ενασχόλησης με το Τατόι κατά 
τα οποία το κτήμα ήταν ταμπού και δεν αποτελούσε 
προτεραιότητα για κανέναν, μπορούμε πλέον σήμερα να 
διακρίνουμε μια αχτίδα φωτός στην άκρη του τούνελ. 
Εάν δεν υπήρχε ο Σύλλογος Φίλων Τατοΐου, κανείς δεν 
θα ασχολιόταν σήμερα με αυτό». 
Η εμπλοκή πολιτικών προσώπων με τη διοίκηση του 
Τατοΐου είναι κάτι «εξαιρετικά επικίνδυνο» για τη βιω-
σιμότητά του, όπως λέει στην «Καθημερινή» ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Φίλων Τατοΐου Βασίλης Κουτσαβλής. Την 
ώρα που ετοιμάζεται από το υπουργείο Πολιτισμού και 
τα συναρμόδια υπουργεία το διαχειριστικό σχήμα που 
θα «τρέξει» τη μελέτη βιωσιμότητας του κτήματος, ο 
κ. Κουτσαβλής επισημαίνει την ανάγκη συνεργασίας 
πολιτείας και κοινωνίας των πολιτών και μιλάει για την 
ανάγκη περιφερειακής ανάπτυξης του Τατοΐου:

 – Κύριε Κουτσαβλή, έχετε παρακολουθήσει 
την πορεία του πρώην βασιλικού κτήματος 
Τατοΐου, από την εποχή της απαξίωσης μέχρι 
το σχέδιο αξιοποίησής του. Τι πιστεύετε ότι θα 
κρίνει την επιτυχία της μελέτης βιωσιμότητας;
– Υστερα από 13 χρόνια ενασχόλησης με το Τατόι, κατά 
τα οποία το κτήμα ήταν ταμπού και δεν αποτελούσε 
προτεραιότητα για κανέναν, μπορούμε πλέον σήμερα να 
διακρίνουμε μια αχτίδα φωτός στην άκρη του τούνελ. 
Εάν δεν υπήρχε ο Σύλλογος Φίλων Τατοΐου, κανείς δεν 
θα ασχολιόταν σήμερα με το Τατόι. Και αυτό πρέπει να 
γίνει σεβαστό από όλους. Το 2012 παρουσιάσαμε επίση-
μα τις προτάσεις μας για την αξιοποίηση του κτήματος 
στην κοινωνία και στον τότε βουλευτή και σημερινό 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί με τον ιστο-
ρικό Κώστα Σταματόπουλο, και νιώθουμε δικαιωμένοι 
που σχεδόν το σύνολό τους ενσωματώθηκε στο τελικό 
κείμενο της μελέτης του ΥΠΠΟ. Η συνεργασία πολιτείας 
και κοινωνίας των πολιτών μπορεί να διασφαλίσει το 
μέλλον του κτήματος και αυτό οφείλουν να το κατανο-
ήσουν όλοι σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Το επίπεδο 
αυτής της συνεργασίας θα κρίνει και την επιτυχία της 
μελέτης βιωσιμότητας και την αποδοχή της από τους 
πολίτες.
 
– Οι προβλέψεις της μελέτης κάνουν λόγο για 
ετήσια επισκεψιμότητα 1,15 εκατομμυρίου επι-
σκεπτών. Mπορεί αυτός ο αριθμός να αυξηθεί 
από ειδικές κατηγορίες επισκεπτών;

– Δεν συμφωνώ με αυτό το νούμερο και δεν ξέρω σε 
ποια στοιχεία στηρίχθηκε η ομάδα που συνέταξε τη 
μελέτη. Δεν μας έχουν δοθεί τα πλήρη κείμενα της με-
λέτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του European Royal 
Residencies Association, το κοινό που επισκέπτεται 
χώρους σαν το Τατόι σε όλη την Ευρώπη υπολογίζεται 
περίπου σε 43.000.000 άτομα. Στον σύλλογο επεξερ-
γαζόμαστε ένα σχέδιο διεθνοποίησης του κτήματος. Το 
Τατόι μπορεί να βάλει την Αθήνα στους τοπ city break 
προορισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αυξήσει το 
τουριστικό ρεύμα προς την πρωτεύουσα όλο τον χρόνο. 
Και η απαισιόδοξη πρόβλεψη αυτή μπορεί να διπλασια-
στεί υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
 
– Σε ανακοινώσεις του συλλόγου σας, έχετε επι-
σημάνει ως κρίσιμο το διαχειριστικό καθεστώς 
του κτήματος με το οποίο θα γίνει η υλοποίηση 
της μελέτης. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί;
– Δεν θέλουμε άλλο ένα πάρκο Τρίτση στο Τατόι. Το 
θέμα του Τατοΐου, λόγω των πολλών συναρμοδιοτή-
των, είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Αν αυτή η πολυπλο-
κότητα αποτυπωθεί και στο διαχειριστικό καθεστώς 
του κτήματος, τότε θα μιλούμε για αποτυχία του εγχει-
ρήματος. Σας θυμίζω ότι ο νόμος του 2012 (που είναι 
ακόμα σε ισχύ) προέβλεπε τη σύσταση 7μελούς Δ.Σ. με 
τη συμμετοχή των τεσσάρων γενικών γραμματέων των 
συναρμόδιων υπουργείων, δηλαδή πολιτικά πρόσωπα 
που θα αλλάζουν αναλόγως των πολιτικών μεταβο-
λών. Το αποτέλεσμα φαντάζομαι γίνεται αντιληπτό 
στους αναγνώστες σας. Εάν με τον οποιονδήποτε τρόπο 
εμπλακούν στη διοίκηση του κτήματος πολιτικά πρόσω-
πα (νυν ή πρώην), αυτό είναι επίσης εξαιρετικά επικίν-
δυνο. Κάναμε έναν δύσκολο αγώνα τόσα χρόνια για να 
αφήσουμε την πολιτική εκτός ορίων του κτήματος. Είναι 
ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα. Και κυρίως, επιτρέψτε 
μου να πω ότι ένα σχήμα διοίκησης χωρίς ανθρώπους 
που γνωρίζουν, αγαπούν και έχουν περπατήσει τα 
42.000 στρέμματα είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτύχει.

– eχετε κάνει λόγο για την ανάγκη περιφερει-
ακής ανάπτυξης του Τατοΐου. Τι θεωρείτε πως 
πρέπει να προστεθεί στις προτάσεις της μελέτης 
και γιατί;
– Είμαστε ίσως ο μοναδικός φορέας που έχει έλθει ήδη 
σε επαφή από το 2012 με εξαιρετικές επενδυτικές προ-
τάσεις από πολύ σοβαρά σχήματα, είτε για τη μίσθωση 

των ιστορικών κτιρίων του κεντρικού πυρήνα είτε για 
τη λεγόμενη περιφερειακή ανάπτυξη εκτός του ιστορι-
κού πυρήνα και μόνο στις εκτάσεις που δεν είναι δασι-
κές. Αυτό είναι και το μοναδικό θέμα που έθεσα στην 
τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στις 19 Ιανουα-
ρίου και διαπίστωσα συναντίληψη τόσο από τον ίδιον 
όσο και από παριστάμενους υπουργούς και φορείς. 
Ένας άλλος λόγος που επιμένουμε στην περιφερειακή 
ανάπτυξη είναι και το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας 
(βασικό στοιχείο της αειφορίας) του ιστορικού πυρήνα. 
Δεν μπορεί στα 1.600 στρέμματα του ιστορικού πυρήνα 
του κτήματος να γίνεται το αδιαχώρητο, όπως συμβαί-
νει σήμερα. Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες και να 
υπάρξει διασπορά των επισκεπτών σε όλο το κτήμα των 
42.000 στρεμμάτων. Άρα και διασπορά των χρήσεων, 
ειδικά αυτών που σχετίζονται με την εστίαση και την 
αναψυχή. Τατόι χωρίς μελέτη φέρουσας ικανότητας δεν 
μπορεί να υπάρξει και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος σε 
αυτό.

Ολοκληρώσαμε ήδη τέσσερις αρχιτεκτονικές 
μελέτες

– Ο σύλλογός σας έχει ήδη χρηματοδοτήσει 
μελέτες για κτίρια του κτήματος. Θα αναλάβετε 
παρόμοια έργα και στο μέλλον;
– Ο Σύλλογος Φίλων Τατοΐου, κάτω από εξαιρετικά 
δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, κατάφερε μέσα στην 
κρίση να συγκεντρώσει πάνω από 150.000 ευρώ με τα 
οποία ολοκληρώσαμε ήδη 4 αρχιτεκτονικές μελέτες και 
τις δωρίσαμε στο ΥΠΠΟ, το οποίο και θα προχωρήσει 
στην αποκατάσταση των ισάριθμων κτιρίων μετά τις 
εξαιρετικές πρωτοβουλίες της υπουργού. Είναι από τα 
πρώτα έργα που θα δουν οι πολίτες στο Τατόι. Χάρη στον 
σύλλογο και τους υποστηρικτές του, το Βουτυροκομείο 
του Τατοΐου (μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα) δεν 
κινδυνεύει πλέον να καταρρεύσει, μιας και απέκτησε νέα 
στέγη. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί επίσημα η 
ανάθεση εκ μέρους του υπουργείου της κηποτεχνικής 
μελέτης του ανακτόρου στον σύλλογό μας. Έχει γίνει 
ήδη όλη η προετοιμασία για να ξεκινήσει η μελέτη, με τις 
υψηλότερες προδιαγραφές, και το κόστος της θα καλυ-
φθεί από τον σύλλογο. 

Συνέχεια στη σελ. 15

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ ΣΤΟ ΤΑΤΟΙ
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του πρώην βασιλικού κτήματος, Βασίλης Κουτσαβλής, μιλάει στην «Κ» για την επόμενη μέρα



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

15

Η κρίση του κορωνοϊού και η δυνατότητα ανάκαμψης από 
την πανδημία συζητείται αυτή την εβδομάδα μεταξύ των 
ευρωβουλευτών και των βουλευτών των εθνικών κοινο-
βουλίων, ενώ παράλληλα οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της 
παραγωγής εμβολίων κατά της covid-19 και θα ψηφίσουν τη 
στρατηγική της ΕΕ για τον τουρισμό, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Συνεργασία μεταξύ κοινοβουλίων
Οι ευρωβουλευτές και οι βουλευτές των εθνικών κοινοβου-
λίων της ΕΕ, τα υποψήφια κράτη μέλη και τα κράτη παρατη-
ρητές, συζητούσαν χθες το μεγάλο θέμα της επόμενης ημέρας 
της πανδημίας και τις οικονομικές, δημοσιονομικές και κοινω-
νικές προκλήσεις της ανάκαμψης.
Παραπληροφόρηση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Επίσης χθες, οι ευρωβουλευτές της ειδικής επιτροπής για τις 
εξωτερικές παρεμβάσεις συζητούσαν με τον επίτροπο Τιερί 
Μπρετόν και εκπροσώπους του ΝΑΤΟ, μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της παραπληροφόρησης και των ξένων παρεμβάσε-
ων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής θέσπισης κανονισμού 
για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

Στη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου, οι ευρωβουλευτές 
κάλεσαν την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για τη ρύθμιση 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προστατεύοντας παράλ-
ληλα την ελευθερία της έκφρασης.
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Η επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) ψηφί-
ζει σήμερα Τρίτη επί έκθεσης για τον εκσυγχρονισμό της ευ-
ρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δεδομένα, με σκοπό τη στήριξη 
της ευρωπαϊκής καινοτομίας και την παράλληλη διασφάλιση 
της προστασίας των δεδομένων. 
Βιώσιμος τουρισμός και θαλάσσιες μεταφορές
Ο τουρισμός είναι ένας από τους τομείς που πλήττονται πε-
ρισσότερο από την πανδημία. Αύριο Τετάρτη, η επιτροπή Με-
ταφορών θα ψηφίσει έκθεση με την οποία παροτρύνει για τη 
λήψη μέτρων που θα καταστήσουν τον τουρισμό πιο βιώσιμο 
μακροπρόθεσμα.
Την επόμενη μέρα, η επιτροπή ψηφίζει μέτρα για πιο αποτελε-
σματικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές.
Επίσης την Τετάρτη, η επιτροπή Εκπαίδευσης θα ψηφίσει 
προτάσεις για την ψηφιακή εκπαίδευση, προκειμένου να δια-

σφαλιστεί ότι η εκπαίδευση στην ΕΕ είναι προσαρμοσμένη στις 
συνθήκες της πανδημίας, την ανάκαμψη την ψηφιακή και την 
πράσινη μετάβαση.
Δικαίωμα στην άμβλωση και κράτος δικαίου στην Πολωνία
Η επιτροπή πολιτικών ελευθεριών, δικαιοσύνης και εσωτε-
ρικών υποθέσεων (LIBE) και η επιτροπή δικαιωμάτων των 
γυναικών και ισότητας των φύλων (FEMM) πραγματοποιούν 
αύριο ακρόαση για τον αντίκτυπο των επιθέσεων στη σε-
ξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα των 
γυναικών στην Πολωνία. 
Ήδη τον Νοέμβριο, το Κοινοβούλιο δήλωσε ότι η de facto 
απαγόρευση των αμβλώσεων στην Πολωνία θέτει σε κίνδυνο 
τη ζωή των γυναικών. 
Εμβόλια
Την Πέμπτη, οι επιτροπές Υγείας και Έρευνας του ΕΚ θα εξε-
τάσουν τρόπους για να ενισχυθεί η παραγωγή εμβολίων για 
την COVID-19 και για τη βελτίωση της διανομής τους, με εκ-
προσώπους της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Μια μέρα πριν 
η επιτροπή Εμπορίου θα συζητήσει τα μέτρα ως προς τη δια-
φάνεια και την έγκριση εξαγωγών των εμβολίων COVID-19.

Ο πρόεδρος τoυ Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου Φράνκ Ούλριχ 
Μοντγκόμερι, προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των περιοριστι-
κών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού στην παρού-
σα φάση είναι ανεύθυνη διότι θα αυξήσει τα κρούσματα. 
«Όποιος μιλά για χαλάρωση των μέτρων σε καιρούς αύξησης 
των τιμών R ενεργεί απολύτως ανεύθυνα. Για τέτοια βήματα 
είναι πολύ νωρίς. Με κάθε χαλάρωση θα υπάρχει σημαντι-
κή αύξηση των κρουσμάτων. Ο δείκτης R επτά ημερών ανά 
100.000 κατοίκους ήταν το απόγευμα της Κυριακής 1,1, ενώ 
την προηγούμενη ημέρα ήταν 1,07 σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ (RKI). Αυτό σημαίνει ότι 100 μο-

λυσμένα άτομα μπορούν θεωρητικά να μολύνουν 110 ακόμη 
άτομα.», τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο Μοντγκόμερι σε συ-
νέντευξή του η οποία δημοσιεύθηκε χθες στις εφημερίδες του 
Δημοσιογραφικού Ομίλου Funke. 
Σχολιάζοντας την συχνότητα κρουσμάτων, η οποία πρόσφα-
τα αυξήθηκε ξανά, δηλαδή τον αριθμό των νέων λοιμώξεων 
ανά 100.000 κατοίκους μέσα σε μια εβδομάδα και την εκ νέου 
υψηλή τιμή R, ο πρόεδρος τoυ Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου 
είπε ότι «Ο αριθμός των κρουσμάτων δείχνει πού βρισκόμαστε 
σήμερα. Η τιμή R δείχνει πού πηγαίνουμε. Με μια τιμή σαφώς 
πάνω από 1,0 επαπειλείται ξανά εκθετική ανάπτυξη και αυτό 

ακριβώς συμβαίνει τώρα. Ο ιός έχει φτάσει σε ένα νέο επίπεδο 
με τις μεταλλάξεις του. Όχι μόνο είναι πιο μεταδοτικός, αλλά είναι 
επίσης πιθανό να οδηγήσει και σε πιο σοβαρή νόσηση». 
Οι υγειονομικές αρχές στη Γερμανία ανέφεραν στο RKI 4369 
νέες μολύνσεις από τον κορωνοϊό εντός μίας ημέρας, σύμφω-
να με τα στοιχεία της Δευτέρας. Την Δευτέρα, ο αριθμός των 
κρουσμάτων που ανακοινώνονται από το RKI είναι συνήθως 
χαμηλότερος, επειδή γίνονται λιγότερα διαγνωστικά τεστ το 
Σαββατοκύριακο. Πηγή: Funke Mediengruppe 

Συνέχεια από τη σελ. 14

– Ποιος θεωρείτε πως είναι ο ρόλος του Συλλόγου 
Φίλων στη νέα εποχή του Τατοΐου;
– Η ευρεία αποδοχή του συλλόγου από την κοινωνία, τους 
χορηγούς, τις επιχειρήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις ΜΚΟ και τους σοβαρούς γνώστες της 
υπόθεσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εγγυάται την πορεία 
του συλλόγου στο μέλλον και τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει 
και οφείλει να παίξει στην υπόθεση του Τατοΐου. Το Τατόι για 
μένα προσωπικά είναι στόχος ζωής και πορεία ζωής, όσο και αν 
κάποιοι (που τους γνωρίζουμε) προσπαθούν να απαξιώσουν 

αυτή την πορεία, τώρα τελευταία. Ας αναρωτηθούν οι ανα-
γνώστες τον λόγο και γιατί τώρα. Δεσμεύομαι σε αυτή τη φάση 
να μη μιλήσω ανοικτά για το θέμα αυτό. Δεν είναι η κατάλληλη 
στιγμή. Δεν θα θέλαμε με τίποτα να σκιάσουμε τη χαρά που όλοι 
οι Ελληνες πρέπει να νιώσουν επιτέλους για το Τατόι μας και την 
έναρξη της πορείας του προς το μέλλον. Και αυτό ας μην εκλη-
φθεί ως αδυναμία ή υπεκφυγή.

– Το πρότζεκτ «Τατόι» φαίνεται πως είναι ψηλά στην 
ατζέντα του ΥΠΠΟ και της κυβέρνησης και κρατιέται 
μακριά από πολιτικές κόντρες. Είναι και αυτό ένας 
παράγων της επιτυχίας του;

– Η προσπάθεια για να σωθεί το Τατόι απαιτεί εθνική πανστρα-
τιά. Και αυτό τονίστηκε και με την παρουσία της Προέδρου της 
Δημοκρατίας στο κτήμα. Το Τατόι κρατιέται ψηλά γιατί ο πρω-
θυπουργός και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έχουν 
δείξει εξαιρετικό ζήλο για τη σωτηρία του. Κρατιέται μακριά από 
πολιτικές κόντρες γιατί ο σύλλογός μας παίζει έναν καθοριστι-
κό, εξισορροπητικό θα έλεγα ρόλο. Έχω ξεναγήσει στο κτήμα 
βουλευτές όλων των κομμάτων, πολιτικούς και χιλιάδες Ελλή-
νων όλων των πολιτικών αποχρώσεων. Με συγκίνηση πάντα 
βλέπουμε στο τέλος την πλήρη ταύτισή μας για το μέλλον του 
κτήματος. Οι πολιτικές ακροβασίες, αν επιχειρηθούν, θα οδηγή-
σουν όλη την προσπάθεια στην απόλυτη απαξίωση.

Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΕΕ, ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΕΥΘΥΝΗ Η  ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ 
Εκτιμά ο πρόεδρος τoυ Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, Φράνκ Ούλριχ Μοντγκόμερι

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ ΣΤΟ ΤΑΤΟΙ
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του πρώην βασιλικού κτήματος, Βασίλης Κουτσαβλής, μιλάει στην «Κ» για την επόμενη μέρα
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Διευκρινήσεις ως προς τις διαδικασίες που ακολούθησε η Πε-
ριφέρεια καθώς και στα ποιοτικά κριτήρια του προγράμματος 
ενίσχυσης των επιχειρήσεων εξ αιτίας των επιπτώσεων του 
covid που έκρινε την τελική συμμετοχή των αιτούντων, έδω-
σε σε έκτακτη συνέντευξή του ο περιφερειάρχης Δυτικής Μα-
κεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, προκειμένου –όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ- να απαντήσει στις διαμαρτυρίες, τα παράπονα και τις 
ενστάσεις συλλόγων, φορέων της εστίασης και του λιανεμπο-
ρίου που έμειναν εκτός του προγράμματος.
Οι αιτήσεις υποβολής στο πρόγραμμα «Ενίσχυσης μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον 
COVID-19 στη Δυτική Μακεδονία» ξεκίνησαν στις 2 Οκτωβρί-
ου 2020. Το πρόγραμμα λάμβανε ως κριτήριο επιλεξιμότητας 
την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης την κρίσιμη 
περίοδο της πανδημίας και για τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο 
2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, κα-
θώς και τις θέσεις εργασίας της επιχείρησης. Ήταν ύψους 40 
εκ ευρώ και εγκρίθηκαν συνολικά 1782 αιτήσεις. 
Ο κ. Κασαπίδης υπεραμύνθηκε όλων των διαδικασιών αξιο-
λόγησης των αιτήσεων, δήλωσε ότι «οι διαδικασίες υποβο-

λής και αξιολόγησης των φακέλων έγιναν από τον ενδιάμεσο 
φορέα που είναι το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης» ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ του προγράμματος, μίλησε 
για «αδιάβλητη διαδικασία» στην οποία «δεν έχει ανάμειξη 
η αρμοδιότητα η Περιφέρεια» και ότι όλα έγιναν σύμφω-
να με τους κανόνες που ορίζει το Ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι 
υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν για αυτό 
το σκοπό. Για το γεγονός ότι ορισμένοι στενοί του συνεργάτες 
και αντιπεριφερειάρχες συμμετείχαν με αιτήσεις τους και κρί-
θηκαν ως δικαιούχοι του προγράμματος ο κ. Κασαπίδης δή-
λωσε ότι οι παραπάνω έχουν τις επιχειρήσεις τους πριν ακόμη 
ασχοληθούν με την πολιτική και γίνουν αντιπεριφερειάρχες.
Εξήγησε ότι η κατάσταση στην δυτική Μακεδονία και συγκε-
κριμένα στην ΠΕ Κοζάνης επιδεινώθηκε μετά το λοκ ντάουν 
του Νοεμβρίου του 2020, που είχε τεράστιες επιπτώσεις σε 
επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της εστίασης και επεσή-
μανε λέγοντας: «όταν σχεδιάζαμε και τρέξαμε το πρόγραμμα 
δεν μπορούσαμε να τις γνωρίζαμε». Ανέφερε ότι η περιφέρεια 
αυτή την περίοδο «τρέχει» ένα πρόγραμμα ύψους 5 εκ € για 
πολύ μικρές επιχειρήσεις που «δεν μπορούσαν να λόγω κρι-

τηρίων να υποβάλλουν αίτηση στην προηγούμενη προκήρυ-
ξη» και αποκάλυψε ότι «έχει διαβεβαιώσεις από την κυβέρ-
νηση ότι θα υπάρξει νέα χρηματοδότηση» την οποία όπως 
υποσχέθηκε η περιφέρεια «θα κατανείμει οριζόντια σε όλες τις 
επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία» 
Από τα στοιχεία που παρουσίασε τόσο ο κ. Κασαπίδης όσο 
και ο επικεφαλής της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρος Σκοτίδας, από 
τις 1728 αιτήσεις που έχουν εγκριθεί, την πρώτη θέση κα-
ταλαμβάνει ο τομέας της εστίασης και των καταλυμάτων, με 
ποσοστό 18 %, ακολουθούν ο κλάδος των μεταφορών και 
αποθήκευσης, με 16,6 % και τρίτος ο κλάδος της μεταποίη-
σης, τροφίμων και γούνας με 14%. 
Επίσης την επίμαχη περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2020, που το 
πρόγραμμα αξιολόγησε ως κρίσιμη για την ενίσχυσή των επι-
χειρήσεων, μόλις 688 επιχειρήσεις από τις 1782 δεν διέθεταν 
κανένα εργαζόμενο, 846 επιχειρήσεις είχαν έως 4 εργαζομέ-
νους και 194 επιχειρήσεις είχαν πάνω από 5 εργαζομένους. 
Σύμφωνα με τον κ. Σκοτίδα η μέγιστη επιχορήγηση του προ-
γράμματος ύψους 40.000 που έλαβαν μόνο 546 επιχειρήσεις 
αντιπροσωπεύει μόλις το 6% των δαπανών τους.

Ξεκίνησε χθες –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το πρόγραμμα «e-λια-
νικό», μέσω του οποίου χιλιάδες επιχειρήσεις θα λάβουν 
επιδότηση για τη δημιουργία eshop, ενώ όπως δήλωσε ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης 
το πρόγραμμα θα ενισχυθεί, με επιπλέον πόρους, εφόσον η 
ζήτηση ξεπεράσει τις προσδοκίες.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Επαγγελματικό Επιμελητή-
ριο Αθηνών σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική σελίδα του, 
την περασμένη Παρασκευή διοργάνωσε τηλεδιάσκεψη «Πώς 
να εντάξεις την επιχείρησή σου στη δράση «e-λιανικό»», στην 
οποία ο υφυπουργός «δεσμεύτηκε για την ενίσχυση του προ-
γράμματος με επιπλέον πόρους, εφόσον η ζήτηση ξεπεράσει 
τις προσδοκίες του υπουργείου».
Ακόμη, σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου «επεσήμανε ιδιαίτερα ότι δεν αρκεί 
η δωρεάν δημιουργία ενός eshop για έναν έμπορο, αλλά η 
υποστήριξη και η εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο που πρέ-
πει να το διαχειριστεί και να το αξιοποιήσει. Αυτό δηλαδή που 
θα κάνει το ΕΕΑ για όλα τα μέλη του».
Η δράση «e-λιανικό»
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτά-
σεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 
(www.ependyseis.gr/mis) για το πρόγραμμα «e-λιανικό», 

ξεκίνησε σήμερα, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24 
Μαρτίου 2021 ώρα 15:00.
Η συγκεκριμένη δράση έχει προϋπολογισμό 80 εκατ.ευρώ, 
επιδοτεί δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ και εκτιμάται ότι θα κα-
λύψει περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις. Τα οφέλη της 
συγκεκριμένης δράσης μπορούν να έχουν μεσαίες, μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και 
η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα 
από τις 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Η διαδικασία υποβολής 
αίτησης για την επιδότηση θα γίνει μέσω της ειδικής πλατ-
φόρμας openshops.gr.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που 
υποβάλλουν αίτηση για την επιδότηση μέσω του «e-λιανικό», 
είναι οι ακόλουθες:
- να έχουν το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47) είτε ως κύρια δραστηριό-
τητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα 
με τα μεγαλύτερα έσοδα.
- να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, 
σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο 
που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
- να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριό-
τητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης 

για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 
Μαρτίου 2020 και εφεξής,
- οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 
20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 
2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για 
τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο 
εργασιών τους
- να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση(αίτηση)ανά Α.Φ.Μ.
- το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που 
έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης 
της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό 
των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό 
έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την 
ημερομηνία ένταξης της πρότασης
- να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 
1407/2013 (De Minimis)
- να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 
του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστί-
μων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
- να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγού-
μενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση 
απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Γ. ΚΑΣΑΠΙΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ COVID

Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «e-ΛΙΑΝΙΚΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
Το πρόγραμμα θα ενισχυθεί με επιπλέον πόρους, εφόσον η ζήτηση ξεπεράσει τις προσδοκίες
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Σε ποσοστό 38,5% μειώθηκαν οι εκκρεμείς υποθέσεις συμ-
μόρφωσης της Ελλάδας στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με την 
ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. «Το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης έχει πλήρη επίγνωση και εργάζεται για την έγκαι-
ρη συμμόρφωση της χώρας προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ», 
είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας ο οποίος 
έκανε ειδική αναφορά στα επίσημα στατιστικά στοιχεία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
σύμφωνα με τα οποία, η Ελλάδα σημείωσε αξιόλογη πρόοδο 
το 2020 στην εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ επί ελληνι-
κών υποθέσεων, 
 Όπως ενδεικτικά ανέφερε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία, την 01-01-2021 ο αριθμός των 
ανεκτέλεστων αποφάσεων σε βάρος της Ελλάδας ανερχόταν 
σε 120 έναντι 195 την αντίστοιχη ημερομηνία του 2020, 238 
την αντίστοιχη ημερομηνία του 2019 και 305 το 2018, «γε-
γονός που πέραν πάσης αμφιβολίας καταδεικνύει τη σταθερή 
μείωση του αριθμού των ανεκτέλεστων αποφάσεων επί ελ-
ληνικών υποθέσεων».
 «Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ανεκτέλεστων αποφά-
σεων βαίνει σταθερά μειούμενος, γεγονός ιδιαίτερα θετικό 
για την εικόνα της χώρας στον Οργανισμό», παρατήρησε ο 
υφυπουργός Δικαιοσύνης και επισήμανε ότι «τα λαμβανόμε-
να ατομικά και γενικά μέτρα εκτέλεσης και η σχετική πρόοδος 
παρουσιάζονται με πληρότητα στα σχέδια δράσης και τις 
σχετικές εκθέσεις αποτίμησης δράσης που ετοιμάζει το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους και τα οποία σταθερά και αποτελε-
σματικά υποστηρίζει η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία τόσο 

στις συνόδους για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου της Επιτρο-
πής Υπουργών, όσο και στην τακτική επικοινωνία με την Υπη-
ρεσία Εκτέλεσης της Γραμματείας της Επιτροπής Υπουργών». 
 «Είμαστε από τις χώρες που καθυστερούν την εφαρμογή των 
αποφάσεων του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που και σε ορισμένες περιπτώσεις είμαστε μεταξύ εκείνων των 
χωρών που δεν τις εφαρμόζουν, όπως επιβάλλει το κοινό 
ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο επίπεδο των πολιτικών ελευθεριών, 
των ατομικών δικαιωμάτων που καθιερώνει το Δικαστήριο 
του Στρασβούργου. Είμαστε, δυστυχώς, μεταξύ των πέντε 
χωρών που έχουν το χειρότερο σχετικό μητρώο», είχε επι-
σημάνει νωρίτερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρού-
γκαλος που υπογράμμισε ότι «αυτό είναι αναντίστοιχο με την 
ποιότητα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και πρέπει, προ-
φανώς, να επανορθωθεί», ενώ έχει και «σημαντικό οικονομι-
κό κόστος», αφού η Ελλάδα πληρώνει δεκάδες εκατομμύρια 
ευρώ κάθε χρόνο επειδή δεν έχει συμμορφωθεί στις σχετικές 
αυτές υποχρεώσεις.
 Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε ότι η Επιτροπή Συμμόρ-
φωσης προς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σε 
συνδυασμό με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, πήρε 
μια σημαντική υπερκομματική πρωτοβουλία και «κατέθεσε 
σχεδόν ομόφωνα πρόταση νόμου, η οποία ενσωματώνει τη 
σχετική πρόταση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ού-
τως ώστε να έχουμε τα αναγκαία νομικά εργαλεία για να μην 
συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση». Μολονότι, όμως, 
έχει περάσει παραπάνω από ένας χρόνος από την κατάθεση 
στη Βουλή αυτής της πρότασης νόμου και μολονότι έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι άλλες προϋποθέσεις -οι εκθέσεις του 

Γενικού Λογιστηρίου-, είπε ο κ. Κατρούγκαλος, «το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, που είναι το επισπεύδον Υπουργείο -μολονότι 
υπάρχει συναρμοδιότητα και άλλων Υπουργείων, ειδικά του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη- καθυστερεί να φέρει 
προς συζήτηση στη Βουλή αυτή την πρόταση νόμου». 
 «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του έχει καταστεί αρωγός στην προώθηση και διασφάλιση 
της εφαρμογής του νόμου σύμφωνα με τις εγγυήσεις του 
Συμβουλίου της Ευρώπης», απάντησε ο υφυπουργός Δικαι-
οσύνης και επισήμανε ότι το υπουργείο «δεν έχει τη μόνη 
αρμοδιότητα επί μιας τέτοιας πρότασης, ενώ οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις αφορούν αρμοδιότητες και άλλων Υπουργείων, 
πλην του Υπουργείου Δικαιοσύνης». 
 «Τα λαμβανόμενα ατομικά και γενικά μέτρα εκτέλεσης και 
η σχετική πρόοδος παρουσιάζονται με πληρότητα στα σχέ-
δια δράσης και τις σχετικές εκθέσεις αποτίμησης δράσης 
(actionplans, actionreports) που ετοιμάζει το ΝΣΚ, τα οποία 
σταθερά και αποτελεσματικά υποστηρίζει η Μόνιμη Ελλη-
νική Αντιπροσωπεία τόσο στις Συνόδους «Δικαιώματα του 
Ανθρώπου» της Επιτροπής Υπουργών όσο και στην τακτική 
επικοινωνία μας με την Υπηρεσία εκτέλεσης της Γραμματείας 
της Επιτροπής Υπουργών», είπε επίσης ο κ. Κώτσηρας. Σε 
σχέση δε με διατάξεις που είναι αρμοδιότητα του υπουργείου 
Δικαιοσύνης, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «συνεχίζεται 
η νομοπαρασκευαστική διαδικασία» και τόνισε ότι «ο σεβα-
σμός, είναι προφανής και η βούληση για νομοθέτηση όσων 
εκκρεμοτήτων υπάρχουν είναι επίσης προφανής». 

Στα 11,1 δισ.ευρω, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 7% του 
ΑΕΠ της χώρας, εκτινάχθηκε το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρε-
χουσών Συναλλαγών το 2020 από 2,7 δισ. ευρώ το 2019, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η δραματική αυτή επιδείνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Τραπέζης της Ελλάδος, αντανκαλά κατά κύριο λόγο την ση-
μαντική μείωση του πλεονάσματος στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών 
ως αποτέλεσμα της σημαντικής υστέρησης που εμφάνισαν τα 
έσοδα από τον τουρισμό. 
Πιο αναλυτικά, οι εισπράξεις από τον τουρισμό μειώθηκαν την 
προηγούμενη χρονιά στα 4,2 δισ. ευρώ από 18,1 δισ. ευρώ 
που είχαν φθάσει το 2019. Συνακόλουθα το πλεόνασμα του 
Ισοζυγίου Υπηρεσιών περιορίστηκε πέρυσι στα 7,2 δισ. ευρώ 
από 21,1 δισ. ευρώ το 2019. 
Τόσο οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες όσο και οι 

αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 76,5% σε 
σχέση με το 2019. Οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές 
μειώθηκαν κατά 15,3%.
Στο Ισοζύγιο Αγαθών το έλλειμμα μειώθηκε στα 18,5 δισ. 
ευρώ από 22,8 δισ. ευρώ το 2019. 
Για εισαγωγές (χωρίς καύσιμα) πληρώσαμε 37,9 δισ. ευρώ 
από 40,7 δισ. ευρώ το 2019. 
Οι εξαγωγές της χώρας μειώθηκαν επίσης στα 22,6 δισ. ευρώ 
από 23,2 δισ.ευρώ, αντιστοίχως. 
Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφα-
λαίων, το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για 
χρηματοδότηση από το εξωτερικό, παρουσίασε έλλειμμα 8,4 
δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 6,4 δισεκ. ευρώ από το αντί-
στοιχο έλλειμμα του 2019.
Στις άμεσες επενδύσεις καταγράφηκε τη χρονιά που πέρασε 

αύξηση κατά 689 εκατ. ευρώ. 
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων 
των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση (κατά 1,9 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεών τους σε 
ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση 
των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 
2 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και 
έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Οι συνολικές το-
ποθετήσεις μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα του Δημοσί-
ου μειώθηκαν τη χρονιά που μας πέρασε κατά 12,8 δισ. ευρώ, 
ενώ οι τοποθετήσεις των κατοίκων σε ομόλογα του εξωτερι-
κού έφθασαν τα 35,4 δισ. ευρώ από 25,9 δισ. ευρώ το 2019. 

ΒΟΥΛΗ-Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΣΤΟ 7% ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟ 2020, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   
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Χρειάζονται υψηλού επιπέδου κυβερνητική δέσμευση, 
ισχυρή διπλωματική δουλειά και αναγκαίες φορολο-
γικές ρυθμίσεις για την προσέλκυση κεφαλαίων και 
τεχνικών ομάδων προκειμένου να γίνει ενεργειακός 
κόμβος η Ελλάδα, λέει ο Φρανκ Φάνον, ο οποίος μί-
λησε την Τετάρτη στο διαδικτυακό συνέδριο Athens 
Energy Dialogues.
Συνέχεια της πολιτικής των ΗΠΑ για την ανάπτυξη μιας 
περιφερειακής ενεργειακής αγοράς στη νοτιοανατολι-
κή Μεσόγειο, με τη διακυβέρνηση Μπάιντεν, «βλέπει» 
ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Φρανκ Φά-
νον, ο οποίος ως αρμόδιος για τον τομέα της ενέργει-
ας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της 
ενεργειακής συμμαχίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. 
Με συνέντευξή του στην Καθημερινή μεταφέρει τη 
στήριξη των ΗΠΑ στην ανάπτυξη της περιφερειακής 
αγοράς φυσικού αερίου, κρατάει αποστάσεις ωστόσο 
από το γεωπολιτικής σημασίας ζήτημα της διαδρομής 
που θα ακολουθήσουν τα νέα κοιτάσματα της Νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου για την έξοδό τους στα μεγάλα 
καταναλωτικά κέντρα καθώς και από το ελληνικού 
ενδιαφέροντος σχέδιο του East Med. «Η ανάπτυξη 
της αγοράς θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον πι-
θανό αγωγό East Μed μαζί με άλλες εναλλακτικές», 
αναφέρει χαρακτηριστικά, δείχνοντας τις εταιρείες ως 
αρμόδιες για τις κατάλληλες επιλογές. «Η κυβέρνηση 
των ΗΠΑ δεν ελέγχει τις αμερικανικές εταιρείες. Ως εκ 
τούτου, προωθούμε μια ελεύθερη αγορά, δίκαιη και 
ανοιχτή και πιστεύουμε ότι οι συμμετέχοντες είναι στην 
καλύτερη θέση να μεταφέρουν το προϊόν τους στους 
αγοραστές», τονίζει. 
Ο κ. Φρανκ Φάνον αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 
έχει η Ελλάδα για να καταστεί ενεργειακός κόμβος 
και την πρόοδο που έχει γίνει σε μία σειρά από έργα 
(αγωγοί IGB, Tap, East Med, FSRU Aλεξανδρούπολης), 
εκτιμά ωστόσο ότι ο στόχος δεν είναι εύκολος και πως 
χρειάζεται υψηλού επιπέδου κυβερνητική δέσμευση, 
ισχυρή διπλωματία και αναγκαίες φορολογικές ρυθ-
μίσεις για την προσέλκυση κεφαλαίων. Η Ελλάδα θα 
μπορούσε σύμφωνα με τον ίδιο, λόγω της θέσης της, 
να γίνει και κόμβος υδρογόνου. Σχολιάζοντας τη στρο-
φή Μπάιντεν στην πολιτική των ΗΠΑ για την κλιματική 

αλλαγή, επισημαίνει τη διαφοροποίηση από τη διακυ-
βέρνηση Τράμπ που είχε θέσει ως κεντρικό άξονα της 
πολιτικής της την ασφάλεια και εκτιμά ότι και η νέα θα 
διατηρήσει ένα βαθμό συνέχειας αυτής της πολιτικής. 
Σε ό,τι αφορά την απόφαση της αμερικανικής Chevron 
να εξαγοράσει την ισραηλινή Noble, ο πρώην υπουρ-
γός των ΗΠΑ τονίζει ότι «είναι ένδειξη εμπιστοσύνης 
στις γεωλογικές προοπτικές και την πολιτική σταθερό-
τητα της περιοχής».
 
– Πώς σχολιάζετε τις προτεραιότητες της νέας 
διοίκησης Μπάιντεν στον ενεργειακό τομέα σε 
σύγκριση με την προηγούμενη διοίκηση;
– Η διοίκηση Μπάιντεν φαίνεται να έχει θέσει την κλι-
ματική αλλαγή ως κεντρικό άξονα σε πολλές από τις 
προτεραιότητές της, συμπεριλαμβανομένης της ενέρ-
γειας. Η προηγούμενη διοίκηση έθεσε την ασφάλεια ως 
κεντρικό άξονα και η ενέργεια έπαιξε σημαντικό ρόλο, 
καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστησαν ο μεγαλύτε-
ρος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στον 
κόσμο. Είδαμε ότι η ενέργεια θα μπορούσε να χρησι-
μεύει ως μέσο για άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη περιφερειακών αγο-
ρών ενέργειας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Είναι ακόμα οι πρώτες ημέρες της διοίκησης Μπάιντεν. 
Εχουμε ήδη δει να κάνει κάποιες αλλαγές στη ρητορι-
κή, κι αυτό είναι αναμενόμενο. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα 
αναγνωρίσουν πως η ενεργειακή συνεργασία μπορεί 
να επηρεάσει κι άλλους τομείς, όπως η ενίσχυση της 
πολιτικής σταθερότητας και θα διατηρήσουν ένα βαθ-
μό συνέχειας στην πολιτική τους.
 
– Πρόσφατα, στις 28 Ιανουαρίου 2021, πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση  των 7 υπουργών 
Ενέργειας των χωρών της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, 
όπου διερεύνησαν τρόπους να στηρίξουν την 
υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου east 
Med. Η αμερικανική κυβέρνηση ήταν λιγότε-
ρο ενθουσιώδης για το έργο. Γιατί;
– Η αμερικανική κυβέρνηση υποστήριξε σθεναρά τις 
θετικές ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσό-

γειο. Είμαστε ικανοποιημένοι βλέποντας ότι οι αμερι-
κανικές εταιρείες έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην ανακάλυψη των πεδίων φυσικού αερίου και συ-
νέχισαν να αυξάνουν τις επενδύσεις τους στην περιο-
χή, παρά την πανδημία που τις συρρίκνωσε κατά 30% 
στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. 
Υποστηρίξαμε με συνέπεια την ανάπτυξη της περιφε-
ρειακής αγοράς φυσικού αερίου, η οποία θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει τον πιθανό αγωγό East Med μαζί με 
άλλες εναλλακτικές. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν ελέγχει 
τις αμερικανικές εταιρείες. Ως εκ τούτου, προωθούμε 
μια ελεύθερη, δίκαιη και ανοιχτή αγορά και πιστεύου-
με ότι οι συμμετέχοντες είναι στην καλύτερη θέση να 
μεταφέρουν το προϊόν τους στους αγοραστές.
 
– Ησασταν «παρών» και παίξατε σημαντικό 
ρόλο στη  συνάντηση μεταξύ των υπουργών 
Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ. 
Ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της πρωτοβουλί-
ας; Πόσο σημαντικό είναι για την εξωτερική 
πολιτική των ΗΠΑ και ποια μέτρα πρέπει να 
ληφθούν για να προχωρήσει;
– Εκείνη η συνάντηση ήταν ευρύτερη της ενέργειας, 
είχε διαστάσεις πολιτικές και ασφάλειας. Είχα την τιμή 
να είμαι επικεφαλής της ομάδας για τα ενεργειακά εκ 
μέρους του υπουργού Εξωτερικών. Επιδιώξαμε να 
διευκολύνουμε την ανάπτυξη μιας περιφερειακής 
αγοράς που ήταν τότε στα σπάργανα. Δημιουργή-
σαμε πεδία συνεργασίας και προσδιορίσαμε σχέδια 
τεχνικής συνεργασίας σε όλες τις χώρες με βάση τις 
ανάγκες τους. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ έχουν ηγετική 
θέση παγκοσμίως στην υπεράκτια άντληση πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου. Φέραμε τους τεχνικούς μας 
εμπειρογνώμονες από το υπουργείο Εσωτερικών για 
να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους, σχετικά 
με την περιβαλλοντική διαχείριση και ασφάλεια. Η συ-
νάντηση εκείνη έγινε θετικά δεκτή από όλες τις χώρες 
και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί.

Συνέχεια στη σελ. 19

Ο eAST MeD ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
Ο πρώην υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Φρ. Φάνον μιλάει στην «Κ» – Οι προϋποθέσεις για να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος
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Συνέχεια από τη σελ. 18

Ενδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της περιοχής η 
επένδυση της Chevron 
– Πώς αξιολογείτε την πρόοδο των κρίσιμων έργων 
σχετικά με τη διαφοροποίηση των πηγών στις οποίες 
συμμετέχει η Ελλάδα – IGB, east Med, FSRU Αλεξαν-
δρούπολη;
– Η Ελλάδα έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο σε αυτά και σε άλλα 
έργα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έχει αναλάβει δράση 
για να πραγματοποιήσει το όνειρο που έχουν πολλές άλλες χώρες 
σε όλο τον κόσμο – να γίνει ενεργειακός κόμβος. Αυτό δεν είναι εύ-
κολο. Χρειάζεται υψηλού επιπέδου κυβερνητική δέσμευση, ισχυ-
ρή διπλωματική δουλειά και αναγκαίες φορολογικές ρυθμίσεις για 
την προσέλκυση κεφαλαίων και τεχνικών ομάδων. 
– Πώς αξιολογείτε την πρόοδο του αγωγού Nord 
Stream 2, που φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα 
και για τον οποίο οι ΗΠΑ έχουν δεσμευθεί να επιβά-
λουν κυρώσεις στις εταιρείες που εμπλέκονται στην 
υλοποίησή του;
– Στις ΗΠΑ και τα δύο κόμματα είναι κάθετα αντίθετα στον Nord 

Stream 2. Το Κογκρέσο έχει ζητήσει από την εκτελεστική εξουσία 
να επιβάλει κυρώσεις. Με βάση αυτή την εντολή, έχουμε κάνει 
πολλές ενέργειες και σταματήσαμε το έργο. Ετσι, ένας σχεδόν ολο-
κληρωμένος αγωγός δεν έχει ακόμη λειτουργήσει. Δεδομένης της 
συνεχιζόμενης ισχυρής αντίθεσης των δύο κομμάτων, το NS2 θα 
μπορούσε να είναι μια εγκαταλειμμένη υποδομή. 
– Πριν από περίπου ένα χρόνο, η Chevron, η δεύτε-
ρη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία πετρελαίου στον 
κόσμο, εξαγόρασε τις μετοχές της Noble energy στο 
Ισραήλ και στην Κύπρο. Πώς πιστεύετε ότι αυτό θα 
επηρεάσει την επιλογή της διαδρομής για την εξαγω-
γή των κοιτασμάτων της περιοχής;
– Η επένδυση της Chevron είναι σημαντική για τους εξής λόγους. 
Πρώτον, η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε τέτοια μείωση της 
ζήτησης που συμβαίνει μία φορά στα εκατό χρόνια. Αυτή με τη 
σειρά της είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων στους 
τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου κατά περίπου 30% 
παγκοσμίως. Η απόφαση της Chevron να αποκτήσει τη Noble για 
τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο και η στιγμή που το έκανε 
είναι ένδειξη εμπιστοσύνης στις γεωλογικές προοπτικές και την 
πολιτική σταθερότητα της περιοχής. Δεύτερον, η Chevron είναι 

ένας ολοκληρωμένος πετρελαϊκός όμιλος με επιχειρήσεις στη δι-
ύλιση και στη μεταφορά και πώληση ενεργειακών προϊόντων σε 
όλο τον κόσμο. Περιμένω ότι θα αξιοποιήσουν την εμπειρία τους 
για να καθορίσουν τις βέλτιστες οδούς εξαγωγής όσον αφορά 
την αξιοπιστία, την ασφάλεια, τις περιβαλλοντικές και οικονομικές 
επιδόσεις. 
– Λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της Ελλάδας, για παράδειγμα τον ήλιο και τη θάλασσα, 
πιστεύετε ότι το υδρογόνο θα μπορούσε να είναι μια 
σοβαρή προοπτική για την ενεργειακή αυτονομία της 
χώρας μας;
– Το υδρογόνο είναι πολλά υποσχόμενο για πολλές χρήσεις και 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές θετικές αλλαγές με την 
πάροδο του χρόνου. Οικονομικά βιώσιμη, πράσινη (από ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας) ή μπλε (από φυσικό αέριο με δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα), η παραγωγή υδρογόνου είναι ακόμη υπό 
ανάπτυξη, ειδικά σε μεγάλη κλίμακα και ποικίλλει ευρέως ανάλογα 
με την τοποθεσία. Η Ελλάδα μπορεί πράγματι να έχει τη δυνατότη-
τα να γίνει οικονομία υδρογόνου. Ωστόσο, θα πρότεινα ότι αν συ-
νέβαινε αυτό, τότε η Ελλάδα θα έπρεπε να βασιστεί στα σημερινά 
της θεμέλια και να γίνει κόμβος υδρογόνου στην περιοχή.

Προβληματισμό προκαλούν τα πρώτα ευρήματα της υπό δια-
μόρφωση αναλογιστικής μελέτης για τον κλάδο της επικουρικής 
ασφάλισης ενόψει και της εξαγγελθείσας ίδρυσης του δημόσιου 
επικουρικού ταμείου κεφαλαιοποιητικής λειτουργίας από το 2022, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ του Δημήτρη Κατσαγάνη στο Capital.gr. 
Στον εν λόγω ταμείο, βάσει των υφιστάμενων σχεδιασμών, θα 
ενταχθούν υποχρεωτικά όσοι μισθωτοί ασφαλιστούν για πρώ-
τη φορά από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και προαιρετικά όσοι 
μισθωτοί είναι έως 35 ετών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 
αγρότες. 
Συνεπώς ο υφιστάμενος κλάδος επικουρικής ασφάλισης του e-Ε-
ΦΚΑ θα χάσει τους νεο-ασφαλισμένους από το 2022 (οι οποίοι θα 
ενταχθούν στο νέο-κεφαλαιοποιητικό επικουρικό ταμείο), χάνο-
ντας τις εισπράξεις από τις εισφορές τους. 
Σύμφωνα με τις καταρχάς αναλογιστικές εκτιμήσεις αρμοδίων 
στελεχών -όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες του Capital.gr 
- ο εν λόγω κλάδος αναμένεται να μην εντάξει το 2022 από 30.000 
έως 50.000 μισθωτούς οι οποίοι θα ασφαλιστούν για πρώτη 
φορά κατά το έτος αυτό αλλά θα ενταχθούν στο νέο επικουρικό 
ταμείο κεφαλαιοποιητικής λειτουργίας και όχι στον υφιστάμενο 
κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. 
Το γεγονός αυτό θα φέρει το 2022 απώλεια εισφορών υπέρ του 
επικουρικού του e-EΦΚΑ κοντά στα 40 εκατ. ευρώ. 
Ωστόσο, στο βαθμό που η ελληνική οικονομία θα ανακάμπτει 
περισσότερο από την τρέχουσα κορωνο-κρίση και έτσι θα αυξά-
νονται νεο-ασφαλισμένοι, θα αυξάνονται και οι απώλειες των ει-
σφορών για το επικουρικό του e-ΕΦΚΑ, ενώ, αντίστροφα, θα αυ-
ξάνονται τα έσοδα για το νέο επικουρικό κεφαλαιοποιητικό ταμείο. 
Το «ορόσημο» του 2022
Να σημειωθεί, όμως, ότι τα έσοδα του υφιστάμενου κλάδου επι-
κουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, το 2022, θα μειωθούν και από 
ένα ακόμα λόγο που δεν είναι άλλος από τη μείωση των σχετικών 
εισφορών των μισθωτών κατά 0,5% (0,25% για τους μισθωτούς 
και κατά 0,25% για τους εργοδότες) από τα μέσα του έτους.  

Η μείωση αυτή αναμένεται να φέρει σε ετήσια βάση μείωση των 
εσόδων κατά τουλάχιστον 200 -250 εκατ. ευρώ ( σ.σ. μείωση 100 
-125 εκατ. ευρώ στο β΄εξάμηνο του 2022). 
Και αυτό σε συνθήκες που φέτος, σύμφωνα με το τελικό σχέδιο 
του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ αναμένεται δημοσιονομικό έλ-
λειμμα ύψους 274 εκατ. ευρώ στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης 
-λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής και οικονομικής κρίσης 
του κορωνοϊού - έναντι ελλείμματος 257 εκατ. ευρώ πέρσι. 
Είναι υπό αυτές τις συνθήκες (κορωνο-ελλειμμάτων, επικείμενης 
μείωσης εισφορών κατά 0,5% και απώλειας εσόδων λόγω της 
εξαγγελθείσας ένταξης των νεοασφαλισμένων στο κεφαλαιο-
ποιητικό ταμείο), που οι πρώτες αναλογιστικές εκτιμήσεις για την 
πορεία του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e- ΕΦΚΑ δείχνουν 
διαχρονικό έλλειμμα 5 δισ. ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία, δη-
λαδή για την περίοδο 2022-2032. Με ορίζοντα, μάλιστα, το 2060 
το έλλειμμα εκτινάσσεται στα 50 δισ. ευρώ. 
Όσον αφορά ειδικά την επόμενη δεκαετία (2022-2032), το καταρ-
χάς προβλεπόμενο έλλειμμα των 5 δισ. ευρώ σημαίνει πως προ-
κειμένου το επικουρικό του e-ΕΦΚΑ να καταβάλλει απρόσκοπτα 
(επικουρικές) συντάξεις τα επόμενα δέκα χρόνια, θα πρέπει να βρει 
5 δισ. ευρώ ή 500 εκατ. ευρώ κατ΄έτος. Και αυτό την ώρα, που τα 
αποθεματικά του ανέρχονται σε 3,5 δισ. ευρώ. Έτσι, ακόμα και αν 
αξιοποιηθούν όλα τα αποθεματικά του, θα λείψουν 1,5 δισ. ευρώ 
ή 150 εκατ. ευρώ κατ΄έτος. 
Το συνολικό ποσό που κατά μέσο όρο αναμένεται να λείπει κάθε 
χρόνο από το επικουρικό του e-ΕΦΚΑ (500 εκατ. ευρώ) αντι-
στοιχεί περίπου στο 15% των εσόδων από τις εισφορές υπέρ του 
επικουρικής ασφάλισης. Όσον αφορά το ποσό που αναμένεται 
να λείπει κατά μέσο όρο, κατ΄έτος, αφού χρησιμοποιηθούν τα 
αποθεματικά του επικουρικού, αντιστοιχεί περίπου στο 5% των 
αναμενομένων εσόδων του από εισφορές. 
Για την ώρα πάντως, το έλλειμμα για το 2021 αντιστοιχεί ήδη κο-
ντά στο 10% των εσόδων από εισφορές. 
Η αντιστοίχιση του ελλείμματος ως ποσοστό επί των εσόδων από 

εισφορές έχει τεράστια σημασία για το μέλλον των επικουρικών 
συντάξεων. 
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε διάταξη του νόμου Κατρού-
γκαλου (η οποία δεν άλλαξε από τον ασφαλιστικό νόμο Βρούτση) 
«σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός 
εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει απολύτως κάθε αναπροσαρ-
μογή των συντάξεων». 
Ωστόσο, ο ίδιος νόμος διευκρινίζει ότι «κατά τη χρονική περίοδο 
αυξημένων εισφορών (σ.σ. 2016 -22), οι συντάξεις δεν αναπρο-
σαρμόζονται στην περίπτωση που, εάν αφαιρεθούν τα έξοδα 
από τα έσοδα του Ταμείου, το αποτέλεσμα είναι είτε αρνητικό, είτε 
μικρότερο από το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα 
απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης». 
Με άλλα λόγια, δεν καθορίζεται τι πρέπει να συμβεί στις συντάξεις 
(δηλαδή αν πρέπει να «αναπροσαρμοσθούν” ή όχι), μετά το 2022 
(σ.σ. μετά τα μέσα του εν λόγω έτους) οπότε λήγει η περίοδος των 
αυξημένων εισφορών και αυτές επανέρχονται στο επίπεδο του 
6%, όπως ήταν έως και τα μέσα του 2016, οποτε ο ασφαλιστικός 
νόμος Κατρούγκαλου προέβλεψε αρχικά την αύξηση τους στο 7% 
και έπειτα (το 2019 και το 2022) την επαναφορά τους στο 6%. 
Και αυτό την ίδια στιγμή που το υφιστάμενο πλαίσιο όχι μόνο δεν 
επιτρέπει καμία εμπλοκή του κράτους στη χρηματοδότηση της 
επικουρικής ασφάλισης (σε αντίθεση με το τι συμβαίνει με την 
κύρια ασφάλιση) , με έκτακτη εξαίρεση την καταβολή των αυξή-
σεων στις επικουρικές συντάξεις που προέβλεψε ο νόμος Βρούτση 
κατ΄εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ κατά των περικοπών που 
έφερε ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά και απαγορεύει την άντληση 
πόρων από τον «κουμπαρά» του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλλη-
λεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), αν και π.χ. μόνο φέτος αναμένονται από 
τις εισφορές αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις να εισπρα-
χθούν 147 εκατ. ευρώ. 

Ο eAST MeD ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
Ο πρώην υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Φρ. Φάνον μιλάει στην «Κ» – Οι προϋποθέσεις για να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
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Οι επιστήμονες κατάφεραν να ανιχνεύσουν στη Γη την 
παρουσία ενός νετρίνου πολύ υψηλής ενέργειας, ενός σω-
ματιδίου-φαντάσματος, το οποίο δημιουργήθηκε κατά την 
καταστροφή ενός άστρου από την κολοσσιαία βαρύτητα 
μια μαύρης τρύπας με μάζα όσο 30 εκατομμύρια ήλιοι. Το 
συμβάν, σε απόσταση 700 εκατομμυρίων ετών, λίγο πριν 
εμφανιστούν τα πρώτα ζώα στη Γη, δημιούργησε ένα είδος 
γιγάντιου κοσμικού επιταχυντή σωματιδίων, εξαπολύοντας 
νετρίνα που πρόσφατα έφθασαν και διαπέρασαν τη Γη, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ. 
Η ανακάλυψη ρίχνει νέο φως στην προέλευση των κοσμικών 
ακτίνων υπερυψηλής ενέργειας, δηλαδή εκείνων των σω-
ματιδίων στο σύμπαν που έχουν την μεγαλύτερη ενέργεια. 
Στη Γη τα υποατομικά σωματίδια νετρίνα παράγονται μόνο 
σε ισχυρούς επιταχυντές. Στο σύμπαν τα νετρίνα και οι πηγές 
προέλευσης τους θεωρούνται από τα δυσκολότερα πράγματα 
να ανιχνευθούν, γι’ αυτό η ανακάλυψη θεωρείται σημαντική.
Οι ερευνητές από δεκάδες ερευνητικούς φορείς πολλών 
χωρών έκαναν δύο σχετικές δημοσιεύσεις στο περιοδικό 
αστρονομίας «Nature Astronomy». Όπως δήλωσε ο Σιόερτ 
βαν Βέλτσεν του ολλανδικού Πανεπιστημίου του Λέιντεν, «η 
προέλευση των κοσμικών νετρίνων υψηλής ενέργειας είναι 

άγνωστη, πρωτίστως επειδή είναι άκρως δύσκολο να εντο-
πισθούν. Είναι μόλις η δεύτερη φορά που ανιχνεύθηκε η πηγή 
ενός τέτοιου νετρίνου υψηλής ενέργειας».
Τόσο η προηγούμενη όσο και η νέα ανίχνευση έγινε από το 
αμερικανικό Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube στο Νό-
τιο Πόλο, το οποίο βρίσκεται στο σταθμό Αμούντσεν-Σκοτ 
των ΗΠΑ στην Ανταρκτική. Το 2017 ο εν λόγω παγωμένος 
ανιχνευτής εντόπισε ένα νετρίνο, η πηγή του οποίου προσ-
διορίστηκε το 2018 ότι ήταν ένας ενεργός γαλαξίας (blazer). 
Η πρωτοτυπία αυτή τη φορά έγκειται στο ότι είναι το πρώτο 
ανιχνεύσιμο νετρίνο από ένα κατακλυσμικό συμβάν, συγκε-
κριμένα την καταστροφή ενός καταδικασμένου άστρου που 
πλησίασε πολύ μια μαύρη τρύπα. Αυτά τα γεγονότα, για τα 
οποία οι αστροφυσικοί δεν ξέρουν πολλά πράγματα, μπο-
ρούν να λειτουργήσουν ως πανίσχυροι φυσικοί επιταχυντές 
σωματιδίων.
Το νετρίνο υπερυψηλής ενέργειας, που έγινε αντιληπτό από 
το IceCube, «προσέκρουσε στον πάγο της Ανταρκτικής με την 
αξιοσημείωτη ενέργεια άνω των 100 τεραηλεκτρονιοβόλτ. 
Συγκριτικά, είναι τουλάχιστον δεκαπλάσια ενέργεια από αυτή 
που μπορεί να επιτευχθεί στον πιο ισχυρό επιταχυντή σωμα-
τιδίων στον κόσμο, στο CERN», δήλωσε η καθηγήτρια του 

γερμανικού Πανεπιστημίου του Μπόχουμ ‘Ανα Φρανκόβιακ. 
Παρά την τόσο μεγάλη ενέργειά τους, τα κοσμικά νετρίνα, που 
ταξιδεύουν σε ευθεία γραμμή στο σύμπαν, είναι τόσο ελαφριά 
που διαπερνούν απαρατήρητα τα πάντα, ακόμη και ολόκλη-
ρους πλανήτες ή άστρα, γι’ αυτό έχουν ονομαστεί σωματί-
δια-φαντάσματα. Η «σύλληψη» ακόμη κι ενός μόνο τέτοιου 
φευγαλέου σωματιδίου συνιστά επίτευγμα. 
Την ανίχνευση του νετρίνου από το IceCube ακολούθησαν 
αστρονομικές παρατηρήσεις με πολλά όργανα σε όλο το 
ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, από τα ραδιοκύματα έως τις ακτί-
νες-Χ, εωσότου εντοπισθεί η πηγή προέλευσης του. 
Η νέα ανακάλυψη, όπως ανέφερε ο καθηγητής αστρονομίας 
Μάρεκ Κοβάλσκι του Πανεπιστημίου Χούμπολτ του Βερολί-
νου, αναδεικνύει για μια άλλη φορά τη σημασία της αστρο-
νομίας πολλαπλών μέσων (multi-messenger astronomy), η 
οποία δεν βασίζεται πια μόνο στα φωτόνια αλλά και σε άλλα 
μέσα, όπως τα νετρίνα και τα βαρυτικά κύματα, για να μελε-
τήσει τα φαινόμενα στο σύμπαν. 
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https//dx.doi.org/10.1038/s41550-020-01295-8
και
https//dx.doi.org/10.1038/s41550-021-01305-3

Αλλάζει εκ βάθρων ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών 
στο θέμα των αποδείξεων, γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου 
στο Capital.gr. Από φέτος- κατά πάσα πιθανότητα -θα μετρούν 
και οι χάρτινες αποδείξεις για την κάλυψη του 30% του εισο-
δήματος των φορολογούμενων (δεν αποκλείεται να αυξηθεί 
εφόσον μετρούν και οι χάρτινες αποδείξεις). Το σχέδιο με τις 
επερχόμενες όπως προαναφέρθηκε αλλαγές, θα ενεργοποιηθεί  
φέτος και όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη (ΑΝΤ1) θα 
προβλέπει ότι: 
1. Το 30%, τουλάχιστον του εισοδήματος των φορολογούμε-
νων θα πρέπει να καλύπτεται με δαπάνες που θα έχουν πραγ-
ματοποιηθεί με ηλεκτρονικό χρήμα ή και με μετρητά.  Δηλαδή 
το υπουργείο Οικονομικών θα λαμβάνει υπόψη του τόσο τις 
αποδείξεις που εκδίδονται μετά την πληρωμή με μετρητά όσο 
και αυτές που εκδίδονται μετά την πληρωμή με χρεωστική ή 
πιστωτική κάρτα ή με ebanking.   
2. H φορολογική διοίκηση σχεδιάζει ειδική ηλεκτρονική εφαρ-
μογή μέσω της οποία οι φορολογούμενοι με το κινητό τους θα 

μπορούν να σκανάρουν τις χάρτινες αποδείξεις αμέσως μετά τη 
συναλλαγή με το κατάστημα ή τον επαγγελματία. Η εφαρμογή 
σύμφωνα με πληροφορίες θα διατίθεται από το Google Play και 
θα επιτρέπει στον φορολογούμενο να σκανάρει ειδικό κωδικό 
-QR Code-  που περιλαμβάνεται στην απόδειξη. Ήδη πολλές 
επιχειρήσεις εκδίδουν αποδείξεις με QR Code. Η εφαρμογή, σε 
μηδενικό χρόνο θα ενημερώνει τον πολίτη εάν η απόδειξη είναι 
γνήσια ή εάν είναι προϊόν παράνομης ταμειακής μηχανής. 
3. Ωστόσο, οι πιο εξελιγμένες ταμειακές, οι εικονικές ταμειακές 
μηχανές, (VCR) θα είναι συνδεδεμένες αφενός με την εφορία, 
αφετέρου θα αποστέλλουν τις «χάρτινες» αποδείξεις στους κα-
ταναλωτές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με sms . ‘Ήδη αρκετές 
επιχειρήσεις έχουν σταματήσει να εκδίδουν τυπωμένες αποδεί-
ξεις και αποστέλλουν στους πελάτες τους την εικονική απόδειξη. 
Βέβαια, στην παρούσα φάση οι ανωτέρω επιχειρήσεις μέχρι 
σήμερα δεν ήταν συνδεδεμένες με την εφορία, κάτι όμως που 
μπορούν να πράξουν πλέον, καθώς έχει τεθεί σε εφαρμογή το 
νέο σχέδιο. 
Στο μεταξύ, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα προ-

χωρήσει σε αλλαγές και στη φορολοταρία. Στην κλήρωση θα 
μπουν όλες οι αποδείξεις ακόμα και αυτές που εκδίδονται σε 
χαρτί ή αποστέλλονται με sms στο κινητό του φορολογούμενου. 
Τα χρηματικά έπαθλα θα βελτιωθούν και σίγουρα οι νικητές θα 
κερδίζουν περισσότερα από 1.000 που προβλέπεται σήμερα 
για 1.000 τυχερούς.  Σε αλλαγές όμως αναμένεται να προχω-
ρήσει και και στις e-αποδείξεις που θα εμφανίσουν στις φετινές 
φορολογικές δηλώσεις οι φορολογούμενοι. Με δεδομένο ότι 
η πανδημία διέλυσε την κατανάλωση με αποτέλεσμα πολλοί 
φορολογούμενοι να μην καταφέρουν το 2020 να καλύψουν 
το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις, το 
οικονομικό επιτελείο αναζητά λύσεις έτσι ώστε να μην πλη-
ρώσει κανείς πρόσθετο φόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 
σενάρια που εξετάζονται προβλέπουν μείωση του ορίου του 
30% ή  ακύρωση του πέναλτι φόρου 22%. Οι τελικές αποφάσεις 
αναμένεται να ληφθούν μέχρι τα τέλη Απριλίου, πριν ξεκινήσει η 
διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. 

ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΟΛΟ: ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΝΟΣ 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ-ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΟΣ 
Από ένα μακρινό κοσμικό επιταχυντή

ΘΑ ΜΕΤΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
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 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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Τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να χρηματοδο-
τήσει τα πρώτα έργα που σκοπεύει να ενσωματώσει στο 
Ταμείο Ανάκαμψης με εθνικούς πόρους, ώστε να επι-
σπευσθούν οι διαδικασίες εκταμίευσης των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην 
προσπάθεια ανάκαμψης, εγκαινιάζει από αυτή την εβδο-
μάδα η κυβέρνηση.
Ουσιαστικά, επιχειρείται αναληφθεί ένα «λελογισμένο 
ρίσκο», καθώς τα έργα θα προχωρήσουν χωρίς ακό-
μη να έχουν «πέσει οι υπογραφές» από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Στο οικονομικό επιτελείο είναι διατεθειμένοι 
να αναλάβουν αυτό το ρίσκο, καθώς το ζητούμενο είναι 
να κερδηθεί χρόνος. Τα ταμειακά διαθέσιμα υπάρχουν 
-θέμα ημερών είναι άλλωστε και η επόμενη έξοδος στις 
αγορές προκειμένου να αντιμετωπιστούν τρέχουσες χρη-
ματοδοτικές δαπάνες, μεταξύ των οποίων και η χρηματο-
δότηση της «εθνικής σύνταξης»- και το ζητούμενο είναι 
να μη χρειαστεί να φτάσουμε προς το τέλος Ιουλίου για 
να ξεκινήσουν τα πρώτα έργα που προγραμματίζεται να 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Δεδομένου ότι από το lockdown των δύο πρώτων μηνών 
έχει χαθεί πολύτιμο έδαφος όσον αφορά τη φετινή πορεία 
της οικονομίας, το να «πέσουν» στην αγορά τα 5,5 δισ. 
ευρώ όπως προγραμματίζεται από τους πόρους του Τα-
μείου Ανάκαμψης θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ για να 
ανακτηθεί ικανοποιητικός ρυθμός ανάκαμψης μέσα στο 
τρέχον έτος. 
Χρήμα στην αγορά 
Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης αναφέρθηκε στα πρώτα 
προγράμματα που θα «τρέξουν» αρχής γενομένης από τα 
επόμενα 24ωρα. Στη λογική τού να αρχίσει άμεσα να πέ-
φτει χρήμα στην αγορά προγραμματίζεται: 
1. Η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για 
την αγορά tablet από τους μαθητές. Η δαπάνη του προ-
γράμματος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 100 εκατ. ευρώ 
προκειμένου να ενισχυθούν ακόμη και 560.000 παιδιά, 
η επιλογή των οποίων θα γίνει με βάση το εισόδημα 
των οικογενειών τους. Όπως έχει ανακοινωθεί εδώ και 
εβδομάδες, το voucher για τους μαθητές θα είναι ύψους 
200 ευρώ, ενώ δικαιούχοι θα είναι μαθητές, σπουδαστές 
αλλά και φοιτητές ηλικίας έως και 24 ετών. Οι αιτήσεις θα 
υποβληθούν ηλεκτρονικά με τους κωδικούς πρόσβασης 
στο taxis, ενώ το voucher θα μπορεί να εξαργυρωθεί για 
αγορά laptop ή tablet. Δικαιούχοι θα είναι οικογένειες με 

ένα παιδί και εισόδημα έως 10.500 ευρώ, οικογένειες με 
δύο παιδιά και εισόδημα έως 12.000 ευρώ, και οικογένει-
ες με τρία παιδιά και εισόδημα έως 13.500 ευρώ, ενώ τα 
εισοδηματικά κριτήρια για τις μονογονεϊκές οικογένειες θα 
διαμορφωθούν στα 9.000 ευρώ, στα 10.500 ευρώ και στα 
12.000 ευρώ αντίστοιχα. 
2. Η υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης ανέργων και 
εργαζομένων που έχουν παραμείνει Θεόδωρος Σκυλα-
κάκης, αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών. για μακρύ 
χρονικό διάστημα σε καθεστώς αναστολής. Το πρόγραμ-
μα προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθεί με περισσότερα 
από 200-300 εκατ. ευρώ και θα έρθει να καλύψει μια 
σημαντική ανάγκη που αναμένεται να γίνει ακόμη με-
γαλύτερη με το που θα τελειώσει η πανδημία. Υπάρχει η 
εκτίμηση ότι μετά την πανδημία θα έχουν αλλάξει τα δεδο-
μένα στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Η αύξηση των 
ηλεκτρονικών πωλήσεων εις βάρος της λιανικής πώλησης 
στα φυσικά καταστήματα, η αύξηση της τηλεργασίας και 
η μείωση των πολλών ωρών εργασίας στα γραφεία δεν 
θα ανατραπούν αλλά θα συνεχιστούν. Αυτό σημαίνει ότι 
θα χρειαστεί επανεκπαίδευση και κατάρτιση εργαζομένων 
προκειμένου να σωθούν θέσεις εργασίας. 
3. Η υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής που σχετίζο-
νται με τον χώρο της ενέργειας. Το πακέτο θα περιλαμβά-
νει τη διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα 
(κυρίως την Κρήτη και τις Κυκλάδες) προκειμένου να 
περιοριστεί και το κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών, 
ψηφιοποίηση των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας (έργο 
απαραίτητο καθώς περιορίζει τη ρευματοκλοπή, ενώ 
αποτρέπει φαινόμενα εκτεταμένων διακοπών ηλεκτρο-
δότησης χωρίς να γνωρίζει ο ΔΕΔΔΗΕ σε ποιες περιοχές 
εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα), αλλά και την 
υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης σε περιοχές 
όπου κρίνεται απαραίτητο. Η υπογειοποίηση συνιστά μια 
εξαιρετικά δαπανηρή επένδυση και γι’ αυτό θα γίνει σε 
πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και σε βάθος χρόνου, 
λόγω πολυπλοκότητας του έργου. 
4. Η χρηματοδότηση του επόμενου γύρου του προγράμ-
ματος «Εξοκοινομώ-Αυτονομώ» με στόχο να «τρέξει» 
πριν από το φθινόπωρο, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 
για ανακαίνιση τουλάχιστον 60.000 ακινήτων τον χρόνο. 
Από το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ήδη ανακοινωθεί 
ότι στον επόμενο γύρο -ο οποίος αναμένεται και πάλι να 
έχει προϋπολογισμό κοντά στο 1 δισ. ευρώ- θα υπάρξουν 
αλλαγές στα κριτήρια επιλογής, ώστε να ενισχυθούν κατά 
προτεραιότητα πολίτες σε περιοχές που επικρατούν δυ-
σμενέστερες καιρικές συνθήκες. Στον επόμενο γύρο του 
Εξοικονομώ το ποσοστό επιδότησης θα υπολογίζεται 
με βάση τις βαθμοημέρες της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας. Είναι η εργασία που έκανε η ΕΜΥ ύστερα από 
συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου 
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να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό λογισμό του επι-
δόματος θέρμανσης. Επίσης, εκτός από τη χρήση του συ-
γκεκριμένου εργαλείου (που σημαίνει ότι οι κατοικίες στις 
ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας θα επιδοτούνται πε-
ρισσότερο συγκριτικά με τις περιοχές της νότιας Ελλάδας ή 
των παραθαλάσσιων περιοχών της Αττικής) θα αλλάξουν 
και τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να πριμοδοτούνται σε 
τόσο μεγάλο βαθμό οι έχοντες υψηλά εισοδήματα.
Οι ανάγκες χρηματοδότησης 
Για να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα, θα χρειαστεί 
να αξιοποιηθούν ποιηθούν πόροι του κρατικού προϋ-
πολογισμού πριν «αντικατασταθούν» τα χρήματα από 
τις εκταμιεύσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του Ταμείου 
Ανάκαμψης. Οι ανάγκες για τις συγκεκριμένες χρηματο-
δοτήσεις έρχονται να προστεθούν σε άλλες της τρέχουσας 
περιόδου:
1.  Υπάρχει η ανάγκη κάλυψης των πρωτογενών ελλειμ-
μάτων, καθώς όσο διαρκεί το lockdown οι δαπάνες είναι 
περισσότερες από τα έσοδα σε μηνιαία βάση, ειδικά από 
τη στιγμή που αποφασίζονται φασίζονται συνεχώς ανα-
στολές πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υπο-
χρεώσεων. 
2. Από τη στιγμή που δρομολογήθηκε η καταβολή της 
εθνικής σύνταξης (και μάλιστα αναδρομικά) σε όσους 
έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης τους τελευταίους 
μήνες ή χρόνια, έχει υπολογιστεί ότι τον Απρίλιο (οπότε 
και θα γίνει η καταβολή των 384 ευρώ αναδρομικά σε 
δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους) θα προκύψει ανάγκη για 
καταβολή 600 εκατ. ευρώ. Δημοσιονομικά, έχει γίνει η 
σχετική πρόβλεψη. Ταμειακά όμως θα πρέπει να γίνει η 
σχετική διευθέτηση.
3.  Μεγαλύτερες είναι οι ταμειακές ανάγκες σε σχέση με 
όσα είχαν προβλεφθεί και για τη χρηματοδότηση των μέ-
τρων στήριξης. Αυτό οφείλεται στο ότι η καραντίνα έχει 
διαρκέσει περισσότερο από ό,τι υπολογιζόταν. Γι’ αυτό, 
εξετάζεται να ζητηθεί και η άντληση περισσότερων κον-
δυλίων μέσα από το πρόγραμμα SURE. 
4.  Στις ανάγκες που προαναφέρθηκαν έρχεται να προ-
στεθεί τώρα και η ανάγκη χρηματοδότησης των πρώτων 
προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης ώστε να μην 
υπάρξουν καθυστερήσεις. 
Για την κάλυψη αυτών των ταμειακών αναγκών αναμέ-
νεται ότι θα υπάρξει άμεσα η δεύτερη για το 2021 προ-
σφυγή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
στις αγορές. Ούτως ή άλλως, είναι δρομολογημένο μέσα 
στους πρώτους μήνες του 2021 να καλυφθεί πάνω από το 
60%-70% του ετήσιου προγράμματος χρηματοδότησης, 
που προβλέπει την άντληση πάνω από 12 δισ. ευρώ. 
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Επένδυση της τάξεως των 113 εκατ. ευρώ για την ανέγερ-
ση ενός λειτουργικού, σύγχρονου κτιρίου γραφείων δρο-
μολογεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω 
του εργαλείου των ΣΔΙΤ (συμβάσεις δημοσίου και ιδιω-
τικού τομέα). Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, η εταιρεία 
Ado Α.Ε. ανέλαβε τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου του 
έργου. Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να προετοιμάσει τον 
σχετικό διαγωνισμό, στον οποίο εκτιμάται ότι θα συμμε-
τάσχουν όλες οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Υπενθυμίζεται 
ότι πριν από λίγες εβδομάδες ελήφθη το πράσινο φως και 
από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. 
Το νέο ακίνητο πρόκειται να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, οι οποίες σήμερα 
φιλοξενούνται σε 13 επιμέρους κτίρια, κυρίως στο κέντρο 
της Αθήνας, τα οποία και μισθώνονται. Ως εκ τούτου, το 
ετήσιο οικονομικό όφελος υπολογίζεται σε περίπου 3 
εκατ. ευρώ, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Δημόσιο, 
ούτως ή άλλως, θα καταβάλλει ένα ποσό στον ιδιώτη ανά-
δοχο, κάτι που αποτελεί πάγια πρακτική των συμβάσεων 
ΣΔΙΤ. 
Το νέο κτίριο πρόκειται να κατασκευαστεί στην οδό Πει-
ραιώς 166, στο ύψος του Ταύρου. Πρόκειται για ιδιόκτητη 
έκταση 8,7 στρεμμάτων, πλησίον του σταθμού «Ρουφ» 
του Προαστιακού. Στο συγκεκριμένο ακίνητο στεγάζεται 
σήμερα το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων, μια 
υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Στο πλαί-
σιο της εν λόγω επένδυσης πρόκειται να κατασκευαστεί 
και μια πεζογέφυρα πάνω από την οδό Πειραιώς, εξασφα-
λίζοντας πρόσβαση στο νέο κτίριο γραφείων. 
  Με βάση το μέχρι στιγμής χρονοδιάγραμμα, πρόθεση 
του υπ. Υποδομών είναι να προκηρύξει τον διαγωνισμό 
εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, ώστε να ολοκλη-
ρωθεί τουλάχιστον η πρώτη φάση της διαδικασίας, δηλα-
δή η εκδήλωση ενδιαφέροντος, μέχρι το καλοκαίρι. Στη 
συνέχεια, ανάλογα και με το μοντέλο που θα υιοθετηθεί, 
θα ακολουθήσουν οι δεσμευτικές οικονομικές προσφο-
ρές. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η ανέγερση ενός 
σύγχρονου κτιρίου γραφείων με βιοκλιματικά χαρακτη-
ριστικά, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, μειωμένες λειτουργικές 
δαπάνες και σειρά παροχών, όπως χώροι για τη φιλοξενία 
παιδικού σταθμού, αποθήκες, ιατρείο, βιβλιοθήκη, αίθου-
σες συσκέψεων, συνεδριακό κέντρο, εστιατόριο, μουσείο 
τεχνολογίας και υπόγειοι χώροι στάθμευσης.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για κυβέρνηση και επιστή-
μονες, καθώς τα 24ωρα που έπονται θα καθορίσουν 
το κατά πόσο τα περιοριστικά μέτρα που είναι σε ισχύ 
στην Αττική, θα παραταθούν ή όχι.
Κυβέρνηση και επιστήμονες είναι με το βλέμμα στην 
Τετάρτη, όπου οι λοιμωξιολόγοι στην σύσκεψή τους 
θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις έχοντας αναλύσει τα 
δεδομένα που προκύπτουν από τα κρούσματα και τις 
νοσηλείες στα νοσοκομεία της Αττικής.
Το βασικό σενάριο θέλει την επέκταση των μέτρων πε-
ριορισμού για μία, ίσως και δύο εβδομάδες μετά την 
28η Φεβρουαρίου.
Τα σενάρια για το lockdown
Έτσι, τα βασικά σενάρια μέχρι στιγμής είναι τα εξής:
Το πρώτο θέλει το υφιστάμενο lockdown να παρα-
τείνεται για ένα διάστημα μία με δύο εβδομάδων 
προκειμένου να δοθεί χρόνος στο σύστημα υγείας να 
αποσυμπιεστεί.
Το δεύτερο θέλει τους λοιμωξιολόγους να εισηγούνται 
στην κυβέρνηση την σταδιακή επιστροφή στην κανο-
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 Εκτός από το οικονομικό όφελος, το νέο κτίριο θα προ-
σφέρει και σημαντικές συνέργειες, καθώς θα συγκεντρώ-
σει όλες τις επιμέρους υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών σε ένα χώρο. Μια τέτοια εξέλιξη θα επιταχύνει 
σημαντικά το κυβερνητικό έργο, καθώς θα επιτρέψει την 
άμεση συνεργασία των επιμέρους οργανικών μονάδων 
και του προσωπικού, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους. 
Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση, ιδίως ενόψει του 
μεγάλου όγκου των νέων έργων που προγραμματίζονται 
στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Πολιτεία Καινοτομίας 
Υπενθυμίζεται ότι λίγο πιο νότια και συγκεκριμένα στις 
παλιές εγκαταστάσεις των Χρωματουργείων Πειραιώς 
(ΧΡΩΠΕΙ), το υπ. Ανάπτυξης προωθεί άλλη μια σημαντική 
επένδυση της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ. Ο λόγος για την 
Πολιτεία Καινοτομίας, ένα χώρο για τη φιλοξενία νεοφυ-
ών επιχειρήσεων τεχνολογίας, αλλά και τμήματα έρευνας 
και ανάπτυξης μεγάλων επιχειρήσεων. Ιδιοκτήτης της 
έκτασης των 17,9 στρεμμάτων ήταν ο Εθνικός Οργανι-
σμός Φαρμάκου, ο οποίος προέβη στην παραχώρησή του 
στο υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πριν από περίπου ένα 
χρόνο, για τις ανάγκες της εν λόγω πρωτοβουλίας. Ο σχε-
τικός διαγωνισμός «τρέχει» από το τέλος του 2020. 

νικότητα με επαναφορά της οικονομικής δραστηριό-
τητας από την ερχόμενη Δευτέρα 1η Μαρτίου μόνο με 
click away και, ίσως, σε ένα νέο πλαίσιο στο οποίο θα 
έχει συμβάλει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Νέος κωδικός SMS για το λιανεμπόριο
Tις τελευταίες ώρες ακούγεται για πιθανότητα επανα-
λειτουργίας του λιανεμπορίου με click away ακόμα και 
από την 1η Μαρτίου.
Το άνοιγμα του λιανεμπορίου έχει τεθεί ως προτεραι-
ότητα από την κυβέρνηση και οι ειδικοί δεν εμφανίζο-
νται αντίθετοι σε αυτό.
Ο κ. Γώγος δεν απέκλεισε το άνοιγμα του λιανεμπορίου 
με τη μέθοδο του click away, από την ερχόμενη Δευτέ-
ρα 1η Μαρτίου. «Υπάρχει μια βάση συζήτησης για να 
ανοίξει το λιανεμπόριο από Δευτέρα από την άποψη ότι 
δε φαίνεται να επηρεάζει πολύ αυτό το σύστημα λει-
τουργίας, αφού έτσι κι αλλιώς υπάρχει κινητικότητα».
Το λιανεμπόριο πάντως φαίνεται πως αποτελεί προτε-
ραιότητα για την κυβέρνηση, κάτι που σημαίνει πως 
αναζητεί τρόπους προκειμένου αυτό να λειτουργήσει, 
όχι μόνο γρήγορα, αλλά και με τον πιο ασφαλές τρόπο. 
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η δημιουργία ενός νέου 
πλαισίου εξόδου των πολιτών μόνο για τα ψώνια τους. 
Αυτό θα μπορούσε να συμβεί είτε με την προσθήκη 
ενός νέου κωδικού αποστολής SMS στο 13033, είτε 
και με την δημιουργία μίας νέας πλατφόρμας, δηλαδή 
νέο πενταψήφιο αριθμό, την οποία θα χρησιμοποιούν 
οι πολίτες μόνο για το λιανεμπόριο. Επί του θέματος 
τοποθετήθηκε και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης ο οποίος την Δευτέρα 
είπε μάλιστα πως εξετάζονται πάνω από μία επιλογές.
Πιο δύσκολα πάντως θα υπάρξει άρση του απαγορευ-
τικού μετακινήσεων, τόσο για τις 9 το βράδυ τις καθη-
μερινές, όσο και για τις 6 το απόγευμα, όπως ισχύει τα 
Σαββατοκύριακα. Τουλάχιστον για την πρώτη εβδο-
μάδα του Μαρτίου, καθώς στη συνέχεια το μέτρο θα 
επανεξεταστεί, αναλόγως της πορείας που θα έχει η 
πανδημία.


