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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2116 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 17,18 και 19 
Γιώργος Στασινός: στοίχημα για το ΤΕΕ η αξιοποίηση των ευρωπα-
ϊκών πόρων  
- Boυλή: Ψηφίστηκε επί της αρχής το σχέδιο νόμου που αλλάζει το 
πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων
- Τι είπαν οι εκπρόσωποι των φορέων στη διαδικασία ακρόασης 
Σελ 1 και 5
Βουλή-Κ. Σκρέκας: Εντός του 2021 οι πρώτες υπογειοποιήσεις εναε-
ρίων καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ
Σελ 1 και 4
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τον Β κύκλο της δράσης του ΕΠΑ-
νΕΚ για την επιδότηση των ΜμΕ που επλήγησαν από την πανδημία
Σελ 3 
Την κατάθεση νομοσχεδίου για την ανακύκλωση, εντός Μαρτίου, 
ανακοίνωσε ο Κ. Σκρέκας
Σελ 4 
Υπ. Εργασίας: Ετήσια Έκθεση του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»: Τα μέτρα για την 
άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας στήριξαν την απασχό-
ληση το 2020
Σελ 6 
Ναι στην αλλαγή του Ν.4412 από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.
Σελ 7 
ΔΕΔΔΗΕ: Δωρεάν οι κλήσεις προς το κέντρο εξυπηρέτησης και βλαβών
Σελ 8 
ΕΕ-Μ. Σχοινάς: Η Κομισιόν ετοιμάζει πακέτο για ασφαλές άνοιγμα 
των μετακινήσεων, πιστοποιητικά εμβολιασμού και κινητικότητα
Σελ 9 
Στον προθάλαμο των γεωπάρκων της Unesco η περιοχή Γρεβενών 
- Κοζάνης
Σελ 10 
ΥΑΝΤΑΣ από την INTERAMERICAN: Ένα πρότυπο σύστημα για τον 
προσδιορισμό των κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα
Σελ 11 και 12
ΔιαΝΕΟσις: Πώς θα μπορούσε η χώρα μας να οδηγήσει το παραγω-
γικό της μοντέλο προς ένα σύστημα καινοτομίας
Σελ 13 
Περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν απόσυρση διάταξης στο ν/σ 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων»
Σελ 14 
Στα 27 δισ. ευρώ έως τώρα οι παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας
Σελ 15 
O Αστρονομικός Σταθμός Χολομώντα του ΑΠΘ εντάσσεται στο 
πρόγραμμα «Fibre in the sky» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δια-
στήματος
Σελ 16 
Προτάσεις του Χ. Θεοχάρη για το άνοιγμα του τουρισμού, στην έκτα-
κτη άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Τουρισμού της ΕΕ
Σελ 20 
ΙΟΒΕ: Μικρή ενίσχυση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα 
τον Φεβρουάριο
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (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:

Εντός του έτους αναμένονται οι πρώτες υπογειοποιήσεις εναερί-
ων καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλ-
λοντος & Ενέργειας, Κ. Σκρέκα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτη-
ση της βουλευτού της ΝΔ, Φωτεινής Πιπιλή, με θέμα «Πρόληψη, 
αναβάθμιση και υπογειοποίηση δικτύων ηλεκτροδότησης στην 
Ελλάδα» ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- στον 
κυβερνητικό σχεδιασμό «πριν την καταστροφή» της κακοκαιρί-
ας «Μήδεια» για ευρείες υπογειοποιήσεις εναερίων καλωδίων, 
μήκους 2.000 χιλιομέτρων, τα επόμενα χρόνια. Όπως είπε ο κ. 
Σκρέκας, «μετά από απόφαση που πήραμε με τον διευθύνοντα 
σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ την προηγούμενη εβδομάδα, ανατίθεται 
άμεσα μελέτη προτεραιοποίησης των περιοχών, στις οποίες θα 

προχωρήσουν, εντός του έτους, οι πρώτες υπογειοποιήσεις». 
Ο  κ. Σκρέκας είπε ότι προτεραιότητα στην υπογειοποίηση των 
εναερίων καλωδίων έχουν (1) περιαστικά δάση και άλλα δάση 
στα οποία διέρχονται γραμμές μέσης τάσης, όπως ο δρυμός της 
Πάρνηθας και βουνά της Εύβοιας, (2) οι οικισμοί και σημεία πό-
λεων με πυκνή βλάστηση, όπως ο βόρειος τομέας της Αττικής και 
περιοχές της Εύβοιας «για τις οποίες θα δώσουμε σκληρό αγώνα 
να ξεκινήσουμε την υπογειοποίηση έως το τέλος του χρόνου, 
καθώς και (3) περιοχές με παραδοσιακούς και ελκυστικούς στον 
τουρισμό προορισμούς, όπως παραδοσιακοί οικισμοί σε νησιά 
του Αιγαίου και του Ιονίου, «όπου σε ένα πανέμορφο τοπίο, βλέ-
πουμε άχαρους στύλους». Αναλυτικά στη σελ 5

Ξεκίνησαν χθες, 1η Μαρτίου, οι υποβολές για τον Β’ κύκλο της 
δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων 
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19», σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ.
Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρή-
σεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης 
των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους 
για περίοδο 3 μηνών. Αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργα-
σιών έως 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 
250 άτομα και καλύπτει τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και 
Μάρτιο 2021. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικό στο Πληροφοριακό Σύ-
στημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/
mis) μέχρι και τις 7 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00 
Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, 
η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το 
τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά 
ημέρα. Από την 11η ημέρα και μέχρι και την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής δύνανται να υποβάλλουν αίτηση το 
σύνολο των ληπτών ανεξαρτήτως ΑΦΜ. 
Αναλυτικά στη σελ 4 

βΟΥΛΗ-Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ: ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021 ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟβΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ β ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜμΕ 
Που επλήγησαν από την πανδημία

Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το ΑΠΕ η διαδικασία της πρώτης 
ανάγνωσης των διατάξεων του νομοσχεδίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις, στις επιτροπές Παραγωγής και Εμπορίου της Βου-
λής και Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Υπέρ 
της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ. Επιφύλαξη δήλω-
σαν ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση. Καταψήφισε 
το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25.  Της ψηφοφορίας επί της αρχής του 
νομοσχεδίου, προηγήθηκε μαραθώνια διαδικασία ακρόασης 
φορέων.  Ο Γιώργος Στασινός από το ΤΕΕ υπογράμμισε την 

ανάγκη τροποποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου 
για τις δημόσιες συμβάσεις, «προκειμένου η χώρα να επι-
στρέψει στο δρόμο της ανάκαμψης, προκειμένου να έχουμε 
ανάπτυξη το επόμενο διάστημα μετά την υγειονομική κρίση». 
Αναφερόμενος στον ρόλο που ανατίθεται πλέον στο ΤΕΕ, ο κ. 
Στασινός είπε «είναι ένα στοίχημα για το Τεχνικό Επιμελητήριο 
που έχει αποφασίσει όμως να δώσει τη μάχη και να βοηθήσει 
ώστε απορροφηθούν ευρωπαϊκοί πόροι όσο το δυνατό πιο 
σύντομα». Αναλυτικά στις σελ 17,18 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Boυλή: Ψηφίστηκε επί της αρχής το σχέδιο νόμου που αλλάζει το πλαίσιο των 
δημοσίων συμβάσεων
Τι είπαν οι εκπρόσωποι των φορέων στη διαδικασία ακρόασης 
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Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Διεθνές ψηφιακό συνεδρίου με τίτλο: «Καινοτόμοι Έλληνες» 
(«Innovative Greeks») διοργανώνουν - σήμερα και αύριο 
(2 και 3 Μαρτίου 2021) - ο ΣΕΒ και η Endeavor Greece, στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία μιας διεθνούς 
κοινότητας καινοτόμων Ελλήνων με στόχο τη διασύνδεση επι-
χειρηματιών, επενδυτών και στελεχών με τις αναπτυσσόμενες 
νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις . 
Στο συνέδριο θα συμμετάσχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος και 
κορυφαίοι Έλληνες και Ελληνίδες της διασποράς στον τομέα της 
τεχνολογίας και της καινοτομίας.
Την πρώτη μέρα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός και ο Πρόε-
δρος του ΣΕΒ θα συζητήσουν για τα θέματα της Καινοτομίας και 
Ανάπτυξης στη μετα-Covid εποχή. 
Τη συζήτηση θα συντονίσει η Κωνστάντζα Σμπώκου-Κωνστα-
ντακοπούλου, co-Owner & CEO, Phāea Resorts / Senior 
Architect, TEMES SA και Πρόεδρος της Endeavor Greece.

Στις 10-12 Μαΐου 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή 
εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων για την ψηφιακή 
επιχειρηματικότητα με τίτλο 6th International B2B Software 
Days από τις FFG, WKO/Advantage Austria, Vienna Business 
Agency και TU Wien σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο για 
την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα Enterprise Europe 
Network και την go-international initiative. Το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), συντονι-
στής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network και 
συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, υποστηρίζει τη συμμετοχή 
ελληνικών επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και πανε-
πιστημίων.

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς 
οργανισμούς και πανεπιστήμια με τεχνική εξειδίκευση στην 
ψηφιακή επιχειρηματικότητα και δίνει τη δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις στον 
τομέα και να αναζητήσουν εταίρους για έρευνα, μεταφορά τε-
χνογνωσίας και επιχειρηματικές συνεργασίες. Στο πρόγραμμα 
περιλαμβάνονται κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους εμπει-
ρογνώμονες, συναντήσεις δικτύωσης και workshops.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 
5 Μαΐου 2021. 
Πληροφορίες:  κ. Γιώργο Μέγας σύμβουλος Καινοτομίας στο 
ΕΚΤ (megas@ekt.gr),  www.ekt.gr. 

Ο ΣΕΒΕ, την Τετάρτη 3 Μαρτίου και ώρα 17.00, διορ-
γανώνει μέσω της ιστοσελίδας του (www.seve.gr) και των 
ιστοσελίδων των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελη-
τηρίων Αθηνών (www.acci.gr) και Πειραιώς (www. pcci.
gr), διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση στην Περιφέρεια 
Αττικής σχετικά με την υλοποίηση δύο νέων επιδοτούμενων 
προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης.  
Τα προγράμματα, τα οποία υλοποιεί ο ΣΕΒΕ στο πλαίσιο του 
ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020» και τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊ-

κούς και εθνικούς πόρους, απευθύνονται σε απασχολούμε-
νους στον ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας. 
Ειδικότερα, ο πρώτος κύκλος κατάρτισης αφορά τον τομέα 
της Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στον κλάδο της Αγρο-
διατροφής - Βιομηχανίας Τροφίμων και ο δεύτερος τον το-
μέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στον κλάδο των 
Δομικών Υλικών. Οι θέσεις συμμετοχής στα προγράμματα 
αφορούν 817 εργαζομένους οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω 
εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής και από 
τις 13 περιφέρειες της χώρας. 

Στην εκδήλωση επίσης θα παρουσιαστούν οι εξαγωγικές επι-
δόσεις της Περιφέρειας Αττικής με βάση τη μελέτη του ΙΕΕΣ 
του ΣΕΒΕ με θέμα «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστη-
ριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια». Η μελέτη αναδεικνύει 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας σε κλαδικό 
επίπεδο και χαρτογραφεί τις χώρες με τις οποίες η περιφέρεια 
πραγματοποιεί εμπορευματικές συναλλαγές, αποτελώντας 
ένα απαραίτητο εργαλείο για τη χάραξη στρατηγικής εξω-
στρέφειας σε περιφερειακό επίπεδο.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ : «6th INterNatIoNal B2B Software DayS»

ΣΕβΕ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

9 Μαρτίου 2021

Διαδικτυακή διάλεξη : «Ανάλυση των 
πρόσφατων κανονισμών του ΙΜΟ για 
τον περιορισμό εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου»

Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογί-
ας-ΕΛ.Ι.Ν.Τ

18 - 19 Μαρτίου 2021

4ο Διαδικτυακό Επιστημονικό Forum: 
«Η Συμβολή των Ερευνητικών 
Φορέων της Χώρας στη Διαχείριση 
Κινδύνων και Κρίσεων»

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

31 Μαρτίου 2021
Συνέδριο: Power & Gas Supply Forum energypress 

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

press@central.tee.gr
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Την κατάθεση νομοσχεδίου εντός Μαρτίου, για την 
ανακύκλωση και τη χωριστή συλλογή χαρτιού, γυα-
λιού, πλαστικών και μετάλλων, ανακοίνωσε από το 
βήμα της Βουλής ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κ. Σκρέκας στο πλαίσιο συζήτησης επίκαι-
ρης ερώτησης του βουλευτή του ΜέΡΑ25, Κρίτωνα 
Αρσένη με θέμα: «Το ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης μεροληπτεί υπέρ της «Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης» κόντρα στην επιστημονική εισήγηση 
του ΕΟΑΝ», όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το θλιβερό προ-
νόμιο να θάβει το 80% των αστικών απορριμμάτων 
που παράγονται όταν ο στόχος για το 2030 είναι να 
φτάσουμε το 10%, και όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
έχουν πλησιάσει πολύ αυτόν τον στόχο. Τόνισε ωστό-
σο, πως ο κύριος στόχος του υπουργείου στον τομέα 
των αποβλήτων είναι, επιτέλους, να μπορέσει η χώρα 
να αποκτήσει μία σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων με 
αύξηση της ανακύκλωσης και μείωση της υγειονομι-
κής ταφής. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι «εντός Μαρτίου» 
θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο της ανακύκλω-

σης, «στο οποίο θα δρομολογείται η χωριστή συλλογή 
χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών και μετάλλων, η θέσπιση 
συστημάτων εγγυοδοσίας για το PET, το πλαστικό από 
το οποίο κατασκευάζονται πολλά υλικά συσκευασίας 
- πλαστικά μπουκάλια που χρησιμοποιούμε για ανα-
ψυκτικά, ποτά κ.λπ. - και το αλουμίνιο». 
Ο κ. Σκρέκας είπε επίσης ότι προωθείται η θέσπιση 
νέων προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παρα-
γωγού, με τη δημιουργία συστημάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης για νέα ρεύματα προϊόντων, όπως είναι 
τα γεωργικά πλαστικά, τα φάρμακα, τα κλωστοϋφα-
ντουργικά, τα στρώματα, τα παιχνίδια, τα είδη αθλητι-
κού εξοπλισμού και άλλα. Ακόμη, συνέχισε, προωθεί-
ται η χρήση οικονομικών εργαλείων για την ενίσχυση 
της πρόληψης και της ανακύκλωσης, η βελτίωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου για τα συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης, και βέβαια η ενδυνάμωση του ρυθμιστι-
κού και εποπτικού ρόλου του ΕΟΑΝ καθώς, αυτό σή-
μερα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
Από την πλευρά του, ο κ. Αρσένης ζήτησε από τον κ. 
Σκρέκα να αποσύρει την έγκριση του υπουργείου στο 
εξαετές επιχειρησιακό σχέδιο του συστήματος συλλο-

γικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών «Αντα-
ποδοτική Ανακύκλωση», καθώς, όπως είπε, υπήρξε 
αρνητική εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης του 
ΕΟΑΝ. «Παραιτήθηκαν τρεις περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις από τον ΕΟΑΝ» διότι η «Ανταποδοτική» δεν είχε 
καλύψει τους στόχους επί πολλά έτη είπε ο κ. Αρσένης, 
ο οποίος μίλησε για σχέσεις της «Ανταποδοτικής» με το 
«Μαξίμου» και τη ΝΔ.
Ανταπαντώντας, ο κ. Σκρέκας κάλεσε τον κ. Αρσένη 
να είναι «διαβασμένος» πριν θέσει το ερώτημά του 
καθώς, όπως είπε, «σύμφωνα με τον ν. 2939/2001, τα 
επιχειρησιακά σχέδια των Συστημάτων Εναλλακτικής 
Διαχείρισης, ΣΕΔ, σαν την «Ανταποδοτική Ανακύκλω-
ση» ή σαν την ΕΑΑ δεν εγκρίνονται από τον υπουργό, 
αλλά από τον ΕΟΑΝ. Σύμφωνα με τον νόμο δεν υπάρχει 
δυνατότητα απόσυρσης της έγκρισης από τον υπουρ-
γό». Απ’ ό,τι γνωρίζω, πρόσθεσε, το εν λόγω επιχει-
ρησιακό σχέδιο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ, ενώ «ψήφισε 
θετικά και ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ», η οποία «είναι μέ-
τοχος στο έτερο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης».

Η υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ της ελλη-
νικής κυβέρνησης και των γαλλικών εταιρειών Citroen, 
Vinci Energie και Akuo Energy Greece για τη δημιουργία 
κλιματικά ουδέτερου ελληνικού νησιού συμφωνήθηκε 
σε συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Κώστα Σκρέκα με τον πρέσβη της Γαλλίας στην 
Ελλάδα, Patrick Maisonnave και εκπροσώπους των 
εταιρειών, παρουσία της γενικής γραμματέως Ενέργειας 
και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου.
Στη συνάντηση συζητήθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η 
ανάπτυξη συνεργειών για την προώθηση καινοτόμων 
παρεμβάσεων για τη μετάβαση ελληνικών νησιών σε 
καθεστώς πλήρους ενεργειακής αυτονομίας, με ουδέ-
τερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με την παράλληλη 
διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στις πλωτές και χερσαί-
ες μεταφορές. Το εγχείρημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά 
σε νησί του Αιγαίου, το οποίο θα προσδιοριστεί από 
το ΥΠΕΝ. Το έργο, σε πλήρη ανάπτυξη, προβλέπει την 
εγκατάσταση υβριδικού σταθμού με συνδυασμό Ανα-

νεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σταθμού αποθήκευσης 
της ενέργειας, με απώτερο στόχο την ενεργειακή αυτο-
νομία του νησιού καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των 
κατοίκων και των επιχειρήσεων.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε 
ότι, μέσω του έργου, δρομολογείται ο εξηλεκτρισμός 
του στόλου του νησιού με την αντικατάσταση παλαι-
ών οχημάτων από ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δίκυκλα και 
ποδήλατα και τη δημιουργία τοπικού δικτύου φόρτι-
σης, ενώ προβλέπεται και η ενσωμάτωση «έξυπνων» 
συστημάτων ηλεκτροφωτισμού του νησιού. Για πρώτη 
φορά μέρος του εξηλεκτρισμού των μετακινήσεων θα 
αποτελέσει και η θαλάσσια μεταφορά, με πλωτά μέσα 
μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος.
Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρέσβης εξέφρασε την 
πλήρη στήριξή του για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της 
πρωτοβουλίας, η οποία, όπως σημείωσε, εναρμονίζεται 
πλήρως με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Clean Energy 
for EU Islands, αλλά και με την επίτευξη των στόχων της 

Ευρώπης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με την προώθηση 
των «πράσινων» μεταφορών και της σημαντικής μείω-
σης του ανθρακικού αποτυπώματος.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας 
Σκρέκας, δήλωσε: «Η μετάβαση ελληνικών νησιών σε 
καθεστώς πλήρους ενεργειακής αυτονομίας, με κλιματι-
κή ουδετερότητα, αποτελεί μία από τις κεντρικές προτε-
ραιότητες της κυβέρνησής μας και του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και 
καινοτόμο έργο, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους 
κατοίκους και τις επιχειρήσεις των νησιών, αλλά και με 
υψηλή προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν της 
χώρας μας. Η Ελλάδα μπορεί και θα πρωτοπορήσει στη 
δημιουργία πρότυπων νησιών για την επίτευξη της βιώ-
σιμης ανάπτυξης και της μείωσης του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος, μετατρέποντας την «πράσινη» οικονο-
μία σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης».

ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΕΝΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΝ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
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«Η πρακτική επίπτωση των μέτρων που ελήφθησαν κατά 
τη διάρκεια του 2020 για τη στήριξη της αγοράς εργασίας 
απεικονίζεται στην ετήσια έκθεση του Πληροφοριακού Συ-
στήματος «ΕΡΓΑΝΗ»» επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρει το 
ΑΠΕ.
Η έκθεση βασίζεται στον πίνακα προσωπικού που υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά οι επιχειρήσεις τον Οκτώβριο κάθε έτους. Η 
προθεσμία υποβολής για το 2020, όπως είναι γνωστό, παρα-
τάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την έκθεση προκύ-
πτουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«1. Οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου το 2020 ανέρχονταν σε 2.051.025 και απα-
σχολούνταν σε 2.152.910 θέσεις εργασίας (η διαφορά οφείλε-
ται στο γεγονός ότι 101.885 άτομα απασχολούνταν σε περισ-

σότερες από μία επιχειρήσεις). Αντίστοιχα, από τα στοιχεία για 
το 2019, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι (φυσικά πρόσωπα) με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 1.986.336, 
ενώ ο αριθμός θέσεων εργασίας ήταν 2.085.581. Δηλαδή, το 
2020, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ήταν μεγαλύ-
τερος σε σχέση με το έτος 2019 κατά 64.689 θέσεις εργασίας, 
παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 3,26%.
2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου το 2020 ανέρχονταν σε 279.329, 
ενώ το 2019 ήταν 265.212 (αύξηση κατά 14.117 ή 5,32%).
3. Η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων (88,5% του συ-
νόλου) απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους.
4. Οι περισσότερες επιχειρήσεις (17,41% του συνόλου) δρα-
στηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Ακολου-
θούν οι κλάδοι της εστίασης (12,64%), του χονδρεμπορίου 

(9,6%), της υγείας (5,18%) και οι νομικές-λογιστικές δραστη-
ριότητες (4,06%). 
5. Ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα είναι το λιανικό εμπό-
ριο (απασχολεί το 13,39 % του συνόλου των εργαζομένων). 
Ακολουθούν η εστίαση (10,87%), το χονδρικό εμπόριο 
(9,83%), η εκπαίδευση (4,92%) και η βιομηχανία τροφίμων 
(4,59%).
6. Η πλειονότητα των εργαζομένων (69,54%) απασχολού-
νται περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα, το 12,67% 
από 20,1-35 ώρες και το 11,99% απασχολούνται από 10,1-
20 ώρες την εβδομάδα.
7. Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα περιλαμβάνει τους εργαζό-
μενους από 30-44 ετών (43,13%) και η επόμενη είναι η ομά-
δα 45-64 ετών (36,03%)».

Ξεκίνησαν χθες, 1η Μαρτίου, οι υποβολές για τον Β’ κύκλο 
της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων 
Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων 
από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού 
COVID-19», σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην ενίσχυση των επι-
χειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή 
κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υπο-
χρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. Αφορά επιχειρήσεις με 
ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και απασχολού-
μενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα και καλύπτει τους μήνες 
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικό στο Πληροφορι-
ακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.
ependyseis.gr/mis) μέχρι και τις 7 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00 

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, 
η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το 
τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο 
ανά ημέρα. Από την 11η ημέρα και μέχρι και την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής δύνανται να υποβάλλουν 
αίτηση το σύνολο των ληπτών ανεξαρτήτως ΑΦΜ. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου στήριξης των 
δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων θα ανέλθει σε 
200 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30 Σε-
πτεμβρίου 2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες 
καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30.09.2020). Επιλέξι-
μα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την 
30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της 
αίτησης χρηματοδότησης. 
Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν 

συναφθεί πριν από την 01.01.2021 και δεν καλύπτονται οι τό-
κοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμεί-
ου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επι-
χειρήσεων Covid - 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 
Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει να παρουσιά-
ζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε πο-
σοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 
2019. Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις 
που έχουν ιδρυθεί εντός του 2020. 
Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματο-
δότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (συνολικές 
Covid επιδοτήσεις συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Β 
Κύκλου Επιδότησης Τόκων) δεν δύναται σε ονομαστική αξία 
να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ.

Η ΟΛΠ ΑΕ προχώρησε στην μελέτη και προμήθεια μίας νέας 
πλατφόρμας αποβίβασης επιβατών, η οποία κατασκευά-
στηκε λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις των πλοίων της 
ακτοπλοΐας αλλά και των κρουαζιερόπλοιων που δραστηρι-
οποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και θα χρησιμοποιείται σε 
περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης των ιδίων μέσων του πλοίου. 

Η νέα πλατφόρμα –σύμφωνα με το ΑΠΕ- δύναται να χρη-
σιμοποιηθεί με ασφάλεια σε διαφόρων μεγεθών πλοία που 
προσεγγίζουν στον λιμένα του Πειραιά και βελτιώνει την 
επιχειρησιακή ικανότητα του λιμένος για την αντιμετώπιση 
έκτακτων καταστάσεων.
Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη 

ανεξάρτητου Φορέα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων 
(INDΕPENDENT THIRD PARTY) και τηρήθηκαν όλα τα προ-
βλεπόμενα πρότυπα μελέτης και κατασκευής, με γνώμονα 
την αναβάθμιση της ασφάλειας στους χώρους αρμοδιότητάς 
της ΟΛΠ ΑΕ.

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»: 
Τα μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας στήριξαν την απασχόληση το 2020

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟβΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ β ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜμΕ 
Που επλήγησαν από την πανδημία

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΟβΙβΑΣΗΣ ΕΠΙβΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ Η ΟΛΠ ΑΕ
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Εντός του έτους αναμένονται οι πρώτες υπογειοποιήσεις ενα-
ερίων καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τον υπουργό Πε-
ριβάλλοντος & Ενέργειας, Κ. Σκρέκα. Απαντώντας σε επίκαιρη 
ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ, Φωτεινής Πιπιλή, με θέμα 
«Πρόληψη, αναβάθμιση και υπογειοποίηση δικτύων ηλεκτρο-
δότησης στην Ελλάδα» ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- στον κυβερνητικό σχεδιασμό «πριν την καταστρο-
φή» της κακοκαιρίας «Μήδεια» για ευρείες υπογειοποιήσεις 
εναερίων καλωδίων, μήκους 2.000 χιλιομέτρων, τα επόμενα 
χρόνια. Όπως είπε ο κ. Σκρέκας, «μετά από απόφαση που πή-
ραμε με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ την προηγού-
μενη εβδομάδα, ανατίθεται άμεσα μελέτη προτεραιοποίησης 

των περιοχών, στις οποίες θα προχωρήσουν, εντός του έτους, 
οι πρώτες υπογειοποιήσεις».
Στην τοποθέτησή της, η κ. Πιπιλή, έθεσε επίσης το θέμα της ει-
κόνας των «απαράδεκτων καλωδίων που κρέμονται» σε τοπία 
και μνημεία της χώρας με ιδιαίτερο κάλλος, συγχαίροντας δή-
μους όπως της Τριφυλίας και της Σαντορίνης, που προχώρησαν 
στην κατάργηση των εναερίων καλωδίων. Σημείωσε επίσης, 
την ευκαιρία αξιοποίησης πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης από 
το αρμόδιο υπουργείο, στην κατεύθυνση της υπογειοποίησης 
των δικτύων ηλεκτροδότησης, με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος, την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και την 
προστασία των οικογενειών που κατοικούν σε αστικές περιοχές 

με δασικό πλούτο.
Ανταπαντώντας, ο κ. Σκρέκας είπε ότι προτεραιότητα στην 
υπογειοποίηση των εναερίων καλωδίων έχουν (1) περιαστικά 
δάση και άλλα δάση στα οποία διέρχονται γραμμές μέσης τά-
σης, όπως ο δρυμός της Πάρνηθας και βουνά της Εύβοιας, (2) οι 
οικισμοί και σημεία πόλεων με πυκνή βλάστηση, όπως ο βόρει-
ος τομέας της Αττικής και περιοχές της Εύβοιας «για τις οποίες θα 
δώσουμε σκληρό αγώνα να ξεκινήσουμε την υπογειοποίηση 
έως το τέλος του χρόνου, καθώς και (3) περιοχές με παραδοσια-
κούς και ελκυστικούς στον τουρισμό προορισμούς, όπως παρα-
δοσιακοί οικισμοί σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, «όπου σε 
ένα πανέμορφο τοπίο, βλέπουμε άχαρους στύλους».

«Τα επόμενα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων θα στοχεύουν 
περισσότερο στις περιπτώσεις που υπάρχει σημαντικότερη μεί-
ωση τζίρου. Θα ενισχύσουμε οικονομικά όπου υπάρχει μεγαλύ-
τερο πλήγμα από την διάρκεια τις κρίσης από την πανδημία του 
κορονοϊού».
Αυτό τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, απαντώντας σε επίκαιρη 
ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Τσίπρα σχετικά με 
τη στήριξη και ενίσχυση ειδικά της Δυτικής Αττικής που, όπως 
είπε, έχει δεχθεί μεγάλο οικονομικό πλήγμα από το παρατεταμέ-
νο lockdown, λόγω της πανδημίας.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι θα 
ανακοινωθούν περαιτέρω μέτρα στήριξης εκφράζοντας πα-
ράλληλα την πεποίθηση ότι το λιανεμπόριο θα ανοίξει μετά τις 
16 Μαρτίου.
«Η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού διήρκησε πολύ. Μέχρι 

τέλη του 2020 μας κόστισε 20 δισ. ευρώ και συνεχίζει δυστυ-
χώς να μας κοστίζει όσο παρατείνεται το lockdown. Δική μας 
πεποίθηση είναι ότι με το άνοιγμα, μετά τις 16 Μαρτίου, του 
λιανεμπορίου, θα μπορέσει να ανακάμψει η κατανάλωση και 
τότε θα δούμε ποια πρόσθετα μέτρα θα πάρουμε για να κρα-
τήσουμε βιώσιμες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ανέφερε ο κ. 
Σκυλακάκης.
Από την πλευρά του, ο κ. Τσίπρας τόνισε την «ανάγκη ειδικής 
μέριμνας και ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Δυτικής Αττι-
κής που είναι κυρίως βιομηχανική περιοχή, μετά το καθολικό 
lockdown», ενώ σημείωσε ότι «μόλις το 3% των επιχειρήσεων 
της περιοχής έχουν ενισχυθεί από το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το 
Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) 2 μέχρι σήμερα».
«Μπορεί στην ίδια περιοχή μια επιχείρηση να πηγαίνει καλύτερα 
και μία άλλη άσχημα, γι’ αυτό επιλέξαμε την ατομική προσέγγι-
ση. Αυτή η κρίση είναι κατά κύριο λόγο κρίση υπηρεσιών, όπως 

τουρισμός και εστίασης και δεν επηρεάζει πολύ βαρύτερα τις 
βιομηχανικές περιοχές», διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών.
«Τα μέτρα που χρησιμοποιούμε, είναι προσαρμοσμένα ώστε 
μια περιοχή, όταν έχει απώλεια τζίρου, να έχει οικονομική στή-
ριξη με βάση αυτό. Το κύριο θέμα των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι ότι δεν διαθέτουν 
τραπεζικό προφίλ για αυτό και δεν μπορούν να χρηματοδοτη-
θούν μέσω εγγυοδοτικών προγραμμάτων και χρησιμοποιούμε 
την επιστρεπτέα προκαταβολή» επεσήμανε ο κ. Σκυλακάκης. 
Επίσης τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν καλυφθεί 145.000 μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις με το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ.
Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι μόνο 4.500 αυτοαπασχολούμενοι 
καλύφθηκαν από τα μέτρα της επιστρεπτέας προκαταβολής, 
ενώ εκτίμησε ότι οι επιπτώσεις στη περιοχή της Δυτικής Αττικής 
θα είναι πολύ μεγάλες μετά το τέλος του lockdown.

Το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλω-
τών (CPC) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε η ΕΕ ότι 
ξεκίνησαν συντονισμένη έρευνα για τις τρέχουσες πρακτι-
κές των αεροπορικών εταιρειών όσον αφορά τις ακυρώ-
σεις, μετά από εξωτερική προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC), καθώς και μια 
προειδοποίηση που εξέδωσε για πρώτη φορά η Επιτροπή 
στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού για τη συ-
νεργασία στην προστασία των καταναλωτών. Ο διάλογος 
μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών και του δικτύου θα 
συντονίζεται από τις εθνικές αρχές προστασίας των κα-
ταναλωτών διαφόρων κρατών μελών -στις περισσότερες 
περιπτώσεις από τη σουηδική υπηρεσία καταναλωτών. 
Στόχος είναι η συλλογή πρόσθετων πληροφοριών από τις 
αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ 

σχετικά με το πώς ενημερώνουν τους καταναλωτές για 
τα δικαιώματά τους ως επιβατών και το πώς χειρίζονται 
τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων. Σε περιπτώσεις που 
οι αεροπορικές εταιρείες δυσκολεύονται να αποζημιώ-
σουν εγκαίρως όλους τους καταναλωτές, καλούνται να 
παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το τι κάνουν για να 
αντιμετωπίσουν άμεσα αυτές τις δυσκολίες. Οι αεροπορι-
κές εταιρείες έχουν προθεσμία τριών εβδομάδων για να 
απαντήσουν. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή και οι 
αρχές του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις αε-
ροπορικές εταιρείες. Η έναρξη της έρευνας εντάσσεται στις 
προσπάθειες της Επιτροπής να διασφαλίσει τον σεβασμό 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των επιβατών 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. 

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε 
σχετικά: «Αναμένουμε από τις αεροπορικές εταιρείες να 
ενημερώνουν δεόντως τους καταναλωτές για τα δικαι-
ώματά τους όταν πρέπει να ακυρωθεί μια πτήση και να 
φροντίζουν όλοι οι επιβάτες να λαμβάνουν επιστροφή 
χρημάτων εφόσον το επιθυμούν.» Η κ. Αντίνα Βαλεάν, 
Επίτροπος Μεταφορών, πρόσθεσε: «Πρόκειται για ένα 
σημαντικό βήμα για την ομαλή λειτουργία του ταξιδιωτι-
κού τομέα. Ταυτόχρονα δρομολογούνται και άλλα μέτρα, 
όπως η αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τα 
δικαιώματα των επιβατών, όπως ορίζεται στη στρατηγική 
για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα.» 

βΟΥΛΗ-Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ: ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021 ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ 
Απάντηση στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γ. Τσίπρα, για τις πληγείσες επιχειρήσεις της Δ. Αττικής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
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Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου παρου-
σίασε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 
της Βουλής τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, όσον 
αφορά το περιεχόμενο του νέου Ν/Σ που αφορά τις προ-
μήθειες του Δημοσίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο Δ. Παπαστεργίου τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- πως 
ο υφιστάμενος Ν. 4412 δημιούργησε σημαντικά προ-
βλήματα και δυσλειτουργίες όσον αφορά την ταχύτητα 
υλοποίησης των έργων στους Δήμους, επισημαίνοντας 
πως είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που οι 
ρυθμοί απορροφητικότητας δεν είναι τόσο υψηλοί, όσο 
επιθυμούμε.
Επανέλαβε ότι την περίοδο αυτή, που η αναπτυξιακή 
επανεκκίνηση της χώρας απαιτεί γρήγορους ρυθμούς, οι 
Δήμοι χρειάζονται ένα σύγχρονο κι αποτελεσματικό νομι-
κό πλαίσιο για τις προμήθειες και τα έργα του Δημοσίου.
Ένα νέο θεσμικό καθεστώς, το οποίο θα αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα που δημιούργησε ο Ν. 4412, θα διασφαλίζει 
την απλούστευση και την ταχύτερη υλοποίηση των δια-
δικασιών, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα και την απο-
τελεσματικότητα, χωρίς φυσικά να επιτρέπει «εκπτώσεις» 
όσον αφορά τη διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο.
Η αλλαγή του Ν. 4412 αποτελεί πάγιο αίτημα της αυτοδι-
οίκησης και είναι θετικό ότι με βάση τα όσα προτείνονται 
στο νέο νομοσχέδιο, οι Δήμοι δεν θα αναγκαστούν να 
ζήσουν ξανά δύσκολες καταστάσεις, όπως συνέβαινε με 
τις κληρώσεις στα μικρά έργα αλλά και τη σύνθεση των 
επιτροπών έργων, στις οποίες συμμετείχαν με κλήρωση 
υπάλληλοι από διάφορες υπηρεσίες, πλην αυτής που απο-
τελούσε αναθέτουσα αρχή. 
Στους επικριτές του νέου νομοσχεδίου ο Πρόεδρος της 
Κ.Ε.Δ.Ε. έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά, λέγοντας πως όσοι 
ασχολούνται με τη λειτουργία των Δήμων γνωρίζουν 
καλά πως η διαπλοκή δεν κρύβεται στα έργα των 30 και 
60.000 ευρώ.
Τα θετικά σημεία του νέου νομοσχεδίου
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανέφερε πως το νέο νομοσχέδιο πε-
ριλαμβάνει πολλά θετικά σημεία για τους Δήμους, κάνο-
ντας συγκεκριμένες αναφορές, η εφαρμογή των οποίων 
θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, Θετικά 
σημεία όπως :
 Όσα προβλέπονται στα άρθρα 50 και 108, για τις κληρώ-
σεις των μικρών έργων και τις συνθέσεις των επιτροπών. 
Καταργούνται οι κληρώσεις για την ανάδειξη των επι-
τροπών, που επέφεραν υπερβολικές καθυστερήσεις στην 
διεξαγωγή των διαγωνισμών. Την ίδια στιγμή, καθίσταται 
υποχρεωτική η ανάρτηση της μελέτης του έργου πριν την 
προκήρυξή του, ώστε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
να μπορούν να διαμορφώνουν πληρέστερη εικόνα του 

έργου.
 Η πρόβλεψη στο άρθρο 50 για αύξηση του ορίου στα 
30.000 ευρώ για απευθείας αναθέσεις που αφορούν με-
λέτες και προμήθειες και στα 60.000, όταν πρόκειται για 
μικρά έργα.
 Η πρόβλεψη στο άρθρο 15 για ενίσχυση του συστήματος 
μελέτη κατασκευή, ώστε να μπορεί να εκκινεί η διαδικασία 
δημοπράτησης των έργων με χαμηλότερο βαθμό ωριμό-
τητας απ’ ό, τι ισχύει σήμερα.
Αυτός ο τρόπος ανάθεσης έχει ως βασική αρχή τη μετατό-
πιση της ευθύνης των μελετών στον Ανάδοχο.
 Η μετατροπή του συστήματος σε δηλωτικό από ελεγκτικό, 
όπως είναι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι 
επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί του έργου. Και η Διευθύ-
νουσα Υπηρεσία απαλλάσσεται από υποχρεώσεις, στις 
οποίες δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.
 Η αντιμετώπιση των εξαιρετικά χαμηλών προσφορών, με 
τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32, τις οποίες όλοι έχουν 
πληρώσει με καθυστερήσεις και εμπλοκές έργων.
 Η απλούστευση των διαδικασιών ως προ τα στάδια κατα-
κύρωσης μιας διαγωνιστικής διαδικασίας
 Η ευελιξία ως προς την δυνατότητα συμπλήρωσης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής κατά το στάδιο της αξιολό-
γησης, ώστε να αποφεύγονται οι ατέρμονες διαδικασίες 
υποβολής ενστάσεων.
 Το γεγονός ότι εισάγεται πρόβλεψη διαδικασίας απευ-
θείας ανάθεσης μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e - 
marketplace) με ανώτατο όριο τις 40.000 ευρώ ανά είδος 
προμηθευόμενου αγαθού.
Οι αλλαγές που προτείνει η Κ.Ε.Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε παρουσίασε κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης της Επιτροπής, τις αλλαγές που προτείνει επί 
του περιεχομένου του νομοσχεδίου η αυτοδιοίκηση Α’ 
Βαθμού, τις οποίες έχει ήδη καταθέσει με υπόμνημα κατά 
τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που έγινε και 
έληξε στις 7 Δεκεμβρίου του 2020.
Το υπόμνημα αυτό περιέχει 18 σημεία, με τα κυριότερα 
από αυτά να αναφέρουν :
 Με το άρθρο 50 τροποποιείται το άρθρο 118 του 
ν.4412/2016. Αφορά τον ορισμό του ανώτατου ορίου 
αναθέσεων στο 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας 
αρχής κατ’ έτος. Η διάταξη θέλει διευκρινήσεις. Στις πιστώ-
σεις αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα έργα ανεξάρτητα 
από πηγές χρηματοδότησης, πότε και ποιος γνωμοδοτεί;
 Ως προς το άρθρο 53 παρ. 3 του Ν/Σ. Η άνω τροποποίηση 
εισάγει ένα κατ’ ελάχιστον διάστημα μεταξύ πρόσκλησης 
και κοινοποίησης απόφασης ανάθεσης, πέντε (5) εργά-
σιμων ημερών, ήτοι τουλάχιστον 7-8 ημερολογιακών, 
καθιερώνοντας μια σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη 

της διαδικασίας, σε σχέση και με το μέχρι σήμερα θεσμι-
κό πλαίσιο, με το οποίο δεν προβλέπεται συγκεκριμένο 
διάστημα. Η σημερινή πρόβλεψη θέτει ένα χρονικό διά-
στημα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την ευελιξία και 
την ταχύτητα που διέπουν το χαρακτήρα των απευθείας 
αναθέσεων .
 Η υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ από τις αναθέτουσες 
αρχές σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης, με αντικείμενο 
άνω των 30.000,00 € αντί των 60.000,00 €, που ισχύει 
σήμερα, θα δημιουργήσει μεγαλύτερη γραφειοκρατία και 
προβλήματα, ιδίως στους μικρούς Δήμους. Προτείνουμε 
το όριο να μείνει ως έχει σήμερα.
Επιπλέον συμπλήρωσε: Με το άρθρο 2 τροποποιείται το 
άρθρο 32Α του ν. 4412/2016. Σήμερα μπορούμε να προ-
σφύγουμε σε απευθείας διαπραγμάτευση, σε περίπτωση 
άγονου διαγωνισμού. Με το νέο νόμο, η παράγραφος 
αυτή καταργείται. Η μη δυνατότητα προσφυγής στην 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 στην πε-
ρίπτωση του άγονου διαγωνισμού και η υποχρέωση των 
Αναθετουσών Αρχών σε επαναληπτικούς διαγωνισμούς 
θα οδηγήσει είτε σε υπέρμετρες καθυστερήσεις με αμφί-
βολο αποτέλεσμα, είτε σε «τεχνητές»- «κατεπείγουσες» 
αναθέσεις οι οποίες πιθανώς θα «κολλήσουν» σε επόμενα 
στάδια. Η επαναφορά της εν λόγω εξαίρεσης είναι επιτα-
κτική.
 Με το άρθρο 20 τροποποιείται το άρθρο 70 του 
ν.4412/2016. Ειδικότερα, εισάγεται υποχρέωση της 
αναθέτουσας αρχής για έργα εκτιμώμενης αξίας άνω του 
1.000.000 ευρώ να αναρτούν τη μελέτη κατασκευής του 
έργου τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη διενέργεια του δι-
αγωνισμού. Τα περισσότερα έργα των Δήμων είναι στο 
όριο αυτό, το οποίο παρότι κινείται στη σωστή κατεύθυν-
ση, φαίνεται πως θα δημιουργήσει νέες μεγάλες καθυστε-
ρήσεις. Θα μπορούσε να μείνει η υποχρεωτικότητα στη 
δημοσίευση, αλλά ΜΟΝΟΝ για έργα άνω του κοινοτικού 
ορίου (δηλ. άνω των 5.125.000€) και για ένα (1) μήνα 
μόνον.
 Με το άρθρο 10 τροποποιείται το άρθρο 45 του ν. 
4412/2016, με το οποίο προβλέπεται πλέον η υποχρεω-
τική τήρηση και επικαιροποίηση ηλεκτρονικού φακέλου 
δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, όταν η διαδικασία ανά-
θεσης γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Θεωρούμε πως πρέπει να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος ΑΜΕ-
ΣΑ για αποφυγή παρερμηνειών και μελλοντικά προβλή-
ματα στις πληρωμές, καθώς και άμεση παραμετροποίηση 
του ΕΣΗΔΗΣ .

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Ν.4412 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΕΜβΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Δ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ
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Ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει το κόστος των τηλεφωνικών 
κλήσεων στο κέντρο εξυπηρέτησης και βλαβών (11500 ή 
2111900500) που έκαναν οι πολίτες οι οποίοι αντιμετώπι-
σαν προβλήματα ηλεκτροδότησης πανελλαδικά, κατά τη 
διάρκεια της κακοκαιρίας «Μήδεια» από τις 14 έως και τις 
21 Φεβρουαρίου. Σύντομα εξάλλου, η εξυπηρέτηση των 
καταναλωτών θα γίνεται από νέα τηλεφωνική γραμμή 
στην οποία οι κλήσεις θα είναι δωρεάν, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ο ΔΕΔΔΗΕ 
σε συνεργασία με όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρό-
χους, θα καλύψει το ποσό που χρεώθηκαν οι πολίτες για 
κλήσεις από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στους αριθμούς 

11500 και 2111900500 για αυτό το διάστημα σε όλες τις 
πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές, πανελλαδικά. Οι 
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πιστώσουν τους πολίτες 
που χρεώθηκαν για τις κλήσεις αυτές.
O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέ-
κας, δήλωσε σχετικά: «Από την πρώτη στιγμή που έγινε 
γνωστό το ύψος των χρεώσεων για τις κλήσεις στον 
πενταψήφιο αριθμό δήλωσης βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ, 
επεξεργαστήκαμε μία άμεση λύση προκειμένου οι συμπο-
λίτες μας, που ταλαιπωρήθηκαν από την πρωτοφανή, σε 
σφοδρότητα, κακοκαιρία “Μήδεια” να απαλλαγούν από 
το συγκεκριμένο κόστος. Και συνεχίζουμε, με ένα πλέγμα 
μέτρων που έχουμε ήδη δρομολογήσει για την επόμενη 

μέρα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αναβάθμιση 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της 
οποίας μπορούν οι πολίτες να ενημερώνουν για βλάβες, 
αλλά και να συμβάλλουν στον εντοπισμό δέντρων που 
ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στο δίκτυο».
Ο διευθύνων σύμβουλος Αναστάσιος Μάνος, από την 
πλευρά του, τόνισε ότι «ο ΔΕΔΔΗΕ με βασικό γνώμονα 
την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών του, 
ολοκληρώνει σύντομα σχετικό διαγωνισμό που ξεκίνη-
σε πριν από μερικούς μήνες, για τη δωρεάν τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση όλων των πολιτών πανελλαδικά, μέσα από 
νέα τηλεφωνική γραμμή που θα ανακοινωθεί το προσεχές 
διάστημα».

Στο θέμα της διαχείρισης της κακοκαιρίας «Μήδεια» αλλά 
και τον εκτός διαδικασίας εμβολιασμό στη Θεσσαλονίκη, 
αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Ν. Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο συζήτησης 
επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του Κινήματος Αλλα-
γής Γ. Καμίνη, με θέμα την αξιοποίηση των εθελοντών 
πυροσβεστών, αναφέρει το ΑΠΕ.
Ο κ. Χαρδαλιάς, που αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργα-
σίας, συνεννόησης και κοινής προσπάθειας «απέναντι σε 
μια κλιματική αλλαγή που θα είναι αμείλικτη για τα παιδιά 
μας» μίλησε διεξοδικά για τις κινήσεις της ΓΓΠΠ απέναντι 
στη «Μήδεια»: «Ακούσαμε για το κλείσιμο της εθνικής 
οδού, ότι ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι και οι φορτηγα-
τζήδες επί ώρες. Αυτό που συνέβη με την εθνική οδό, είπε 
ο κ. Χαρδαλιάς, είναι ότι εν μέσω χιονοθύελλας -γιατί στις 
πεντέμισι η ώρα εγώ ήμουν εκεί- εν μέσω μηδενικής ορα-
τότητας, με τις εξόδους στην εθνική να είναι με μισό μέτρο 
χιόνι, με κίνδυνο δηλαδή να μποτιλιαριστούν όποια φορ-
τηγά υπήρχαν εκεί και να κλείσει ακόμα και η ΛΕΑ, πήραμε 
μια δύσκολη απόφαση με τον υπουργό (Μ. Χρυσοχοΐδη) 
να κλείσει η εθνικής οδός, ακριβώς για να μην κινδυνεύσει 
κανένας». Όπως σημείωσε, αυτό δεν πρέπει να δημιουρ-
γεί έκπληξη, διότι ακολουθείται και σε άλλες χώρες όπως 
η Γερμανία, η Πολωνία και η Ολλανδία. «Είναι ένα βασι-

κό εργαλείο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης». Στη 
κριτική, εάν «είναι δυνατόν να έχει κλείσει η εθνική οδός» 
είπε ότι αυτό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν: «‘Αρα, συ-
ντεταγμένα πήγαμε, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί ο 
κόσμος. Ταλαιπωρήθηκε για σαράντα λεπτά στη γέφυρα 
της Καλυφτάκη» ώστε να γίνει αναστροφή. Όπως είπε ο 
υφυπουργός, «είναι προτιμότερο 40 λεπτά κάποιοι να 
ταλαιπωρηθούν, παρά εγκλωβισμένοι ώρες ατελείωτες, 
χιλιόμετρα μέσα στην εθνική οδό και (να έχουμε) κατα-
στάσεις που ζήσαμε στο παρελθόν». 
Όσο για το ζήτημα των επικαλύψεων, είπε ότι στο σχέδιο 
«Βορέας», τόσο ο ΔΕΔΔΗΕ όσο και οι δήμοι ήξεραν τι 
έπρεπε να κάνουν. «Το αν είχαν τα μέσα ή αν μπορούσαν 
να το κάνουν είναι ένα άλλο ζήτημα, στο οποίο βεβαίως 
εκεί έχουμε και γραφειοκρατικές διαδικασίες σε σχέση με 
το κλάδεμα».
Παράλληλα, ζήτησε να μην ακολουθείται στο θέμα αυτό 
«μικροπολιτική προσέγγιση». Το θέμα δεν είναι «το ανά-
θεμα και οι κατάρες, το τι έγινε και τι δεν έγινε. Το θέμα 
είναι να συνεννοηθούμε ότι όλο αυτό είναι ένα ζήτημα 
πατριωτικό στο οποίο θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε, 
γιατί απέναντι σε μια κλιματική αλλαγή που μέχρι τώρα 
ήταν μία περιγραφή όλων αυτών που συνέβαιναν μακριά 
από την Ελλάδα, τώρα είναι εδώ. Και το ζούμε πολύ γρή-

γορα» είπε ο κ. Χαρδαλιάς. 
Σχετικά με το θέμα που έθεσε ο κ. Καμίνης για τους εκτός 
διαδικασίας εμβολιασμούς στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χαρδα-
λιάς είπε ότι «είμαστε αμείλικτοι [..] Για όσους πιστεύουν 
ότι στην πλάτη των ανθρώπων που πραγματικά έχουν 
ανάγκη το εμβόλιο, θα παίζουν τα δικά τους παιχνίδια, 
(δεν θα κάνουμε) ούτε βήμα πίσω» τόνισε ο κ. Χαρδα-
λιάς. Πρόσθεσε ωστόσο, ότι «όταν έχουμε 35.000 εμβο-
λιασμούς και συζητάμε για 3-4-5 περιπτώσεις, προφανώς 
είναι η απόλυτη εξαίρεση. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας 
αστυνομικός ή να υπάρχει ένας ελεγκτής γύρω από κάθε 
εμβολιαστή ή γύρω από κάθε δομή από τις εκατοντάδες 
που υπάρχουν» σημείωσε ο υφυπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, διαβεβαιώνοντας ότι «παρακολουθούμε από 
κοντά» το θέμα.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής 
Γ. Καμίνης, είπε ότι η κυβέρνηση δεν διασφάλισε σφιχτά 
χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή του σχεδίου «Βο-
ρέας» από όλους τους δήμους. Ζήτησε επίσης να μη χρε-
ωθούν οι πολίτες που δεν είχαν ρεύμα, για τις κλήσεις τους 
στο «πενταψήφιο» νούμερο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ ρώτησε τον 
κ. Χαρδαλιά, εάν για τα άτομα που εμβολιάστηκαν εκτός 
διαδικασίας στη Θεσσαλονίκη «έχετε φροντίσει να ενημε-
ρωθεί η δικαιοσύνη και να ασκηθούν διώξεις».

ΔΕΔΔΗΕ: ΔΩΡΕΑΝ ΟΙ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ βΛΑβΩΝ

βΟΥΛΗ: Ο Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ «ΜΗΔΕΙΑ»
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O στόχος είναι μία κοινή κατεύθυνση προς το ασφαλές 
άνοιγμα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης 
Σχοινάς κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την άτυπη τηλε-
διάσκεψη των υπουργών Υγείας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Εξέφρασε την ικανοποίηση της ΕΕ για το γεγονός ότι 
υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών ανα-
φορικά με την ανάγκη να προχωρήσει και να επιταχυνθεί 
η διαδικασία για το πιστοποιητικό υγείας.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διαδικασία 
σχετικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού ενόψει της επό-
μενης συνεδρίασης των ηγετών της ΕΕ ανέφερε.
«Θα συνεχίσουμε επίσης τη συνεργασία μας με διεθνείς 
οργανισμούς για να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε λύση 
έχει νόημα σε επίπεδο ΕΕ - και πέραν αυτής» σημείωσε ο 
κ. Σχοινάς.
Προσέθεσε ότι είναι λογικό τα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
μέτρα για την προστασία του πληθυσμού τους, όμως 
χωρίς στενό συντονισμό, κινδυνεύει να δημιουργήσει 
προβλήματα και επίσης να διαταράξει τις βασικές αλυσί-

δες εφοδιασμού. «Η ανάγκη διατήρησης των πράσινων 
λωρίδων είναι ένα παράδειγμα από αυτή την άποψη» 
συμπλήρωσε .
«Ένα άλλο ζήτημα που έχει σχέση, το οποίο βρίσκεται στο 
επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, είναι η δυνατότητα 
των πιστοποιητικών εμβολιασμού ως εργαλείου για τη 
διαχείριση της πανδημίας» ανέφερε ο κ. Σχοινάς.
Υπογράμμισε ότι «την περασμένη εβδομάδα, υπήρξε 
συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για συνέχιση 
των εργασιών για μια κοινή προσέγγιση σχετικά με το 
πιστοποιητικό εμβολιασμού, η οποία απαιτεί εντατικές 
τεχνικές προδιαγραφές για να γίνει αυτό» και προσέθεσε 
ότι «πρέπει επίσης να εξετάσουμε τρόπους χρήσης ενός 
τέτοιου εργαλείου για τη διευκόλυνση της χαλάρωσης 
των περιορισμών και την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ 
των πολιτών».
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής επισήμανε ότι «για να 
συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, ετοιμάζουμε ένα 
πακέτο για υιοθέτηση στις 17 Μαρτίου με επίκεντρο τα 

ταξίδια και την άρση των περιορισμών».
«Ο στόχος είναι να καθοριστεί μια κοινή κατεύθυνση προς 
το ασφαλές άνοιγμα. Και επιτρέψτε μου να τονίσω και τις 
δύο λέξεις, καθώς θέλουμε μια συνεχή διαδικασία, που δι-
ατηρεί όλες τις προσπάθειες και τις θυσίες που έχουν γίνει 
μέχρι στιγμής» σημείωσε.
Η στρατηγική εμβολίων δείχνει τη δύναμη της ευρωπα-
ϊκής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε 
δράση ανέφερε τονίζοντας ότι «Ο συντονισμός είναι η 
πυξίδα μας. Ο αυτοσχεδιασμός και η ασυνέπεια δεν απο-
τελούν μέρος της πορείας δράσης μας».
Τέλος, ο Μαργαρίτης Σχοινάς έκανε λόγο για την ανησυχία 
που δημιουργούν οι μεταλλάξεις επισημαίνοντας ότι «αυ-
τός είναι ο λόγος που πριν από δύο εβδομάδες παρουσιά-
σαμε το HERA Incubator. Αυτό το σχέδιο μας επιτρέπει να 
αντιμετωπίσουμε τη διπλή πρόκληση της αντιμετώπισης 
των μεταλλάξεων και της αύξησης της ικανότητας παρα-
γωγής εμβολίων».

Tηλεδιάσκεψη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων με το προεδρείο της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋ-
παλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ)
 Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , 
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοί-
νωση:  Οι βασικοί άξονες του υπό επεξεργασία εργασια-
κού νομοσχεδίου συζητήθηκαν –μεταξύ άλλων- κατά την 
τηλεδιάσκεψη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη με το προεδρείο της Ομο-
σπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας 
(ΟΤΟΕ) που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.
Ο κ. Χατζηδάκης- απαντώντας στην παρατήρηση των 
εκπροσώπων της ΟΤΟΕ ότι ο τραπεζικός κλάδος βρίσκε-
ται στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει η ψηφιακή 
εποχή –μεταξύ των οποίων και η τηλε-εργασία-, επεσή-

μανε ότι η τηλε-εργασία αποτελεί ευκαιρία τόσο για τους 
εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις, αν ρυθμιστεί 
σωστά, «με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων 
και με ειδικές πρόνοιες για επιμέρους ζητήματα, όπως η 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και των δικαί-
ωμα στην αποσύνδεση». Όπως τόνισε, οδηγός για τις 
ρυθμίσεις που θα έρθουν θα είναι η ευρωπαϊκή εμπειρία. 
«Το θέμα είναι να αξιοποιηθούν οι τεχνολογικές εξελίξεις 
για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων εργαζομένων και 
επιχειρήσεων». 
Στον ευρωπαϊκό μέσο όρο παρέπεμψε ο Κ. Χατζηδάκης 
και για τις ρυθμίσεις που θα συνδέονται με τη διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας, κάνοντας ειδική αναφορά σε πρω-
τοβουλίες όπως η Ηλεκτρονική Κάρτα Εργασίας που θα 
αποτρέψει καταχρήσεις στην τήρηση των ωραρίων. Ανα-

φερόμενος στις αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο, τόνισε 
ότι στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της δια-
φάνειας των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η φιλοσοφία 
πίσω από το εργασιακό νομοσχέδιο, όπως είπε, είναι η 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας μαζί με την θωράκι-
ση της κοινωνικής συνοχής και στο πλαίσιο αυτό ανέδειξε 
τη σημασία της διαβούλευσης με φορείς όπως η ΟΤΟΕ.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν από πλευράς Υπουργείου 
Εργασίας –πέραν του Κ. Χατζηδάκη- η Γενική Γραμματέας 
Εργασίας Άννα Στρατινάκη και η Γενική Γραμματέας Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου. Από πλευ-
ράς ΟΤΟΕ συμμετείχαν ο πρόεδρος Γιώργος Μότσιος, ο 
αντιπρόεδρος Σωτήρης Σαξώνης και ο γενικός γραμματέ-
ας Γιώργος Καλλίρης.

Σε σημαντικές εργασίες αναβάθμισης των υποδομών της 
προβαίνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, αναφέρει το ΑΠΕ. Στόχος των εργασιών 
είναι η ολοκλήρωση της μετάβασης σε νέες υποδομές που 
θα προσφέρουν αξιόπιστο και αποδοτικότερο περιβάλλον 
λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πο-
λίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση.
Η αναβάθμιση είναι προγραμματισμένο να πραγματο-
ποιηθεί κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 6 Μαρτίου 

2021, ώστε να είναι όσο γίνεται μικρότερη η επίδραση από 
τη μη διαθεσιμότητα τους. Κατόπιν τούτου, το Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει ότι κατά το χρονι-
κό διάστημα από Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 και ώρα 21:00 
έως και Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 (μεσημέ-
ρι) δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 
παρέχει η Γενική Γραμματεία μέσω των υποδομών της. 
Ειδικότερα, δεν θα είναι διαθέσιμες:
Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών 
Taxisnet (όπως υπηρεσίες gov.gr, ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ, εμβο-

λιασμός COVID-19 κ.α.) 
Υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ, όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή 
Πληρωμής, e-Παράβολο και web services από το Κέντρο 
Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημόσιας 
Διοίκησης.
Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομι-
κών, όπως Taxisnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗ-
ΠΕΕΚ, Πόθεν Έσχες κ.α.

ΕΕ-Μ. ΣΧΟΙΝΑΣ: Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Πιστοποιητικά εμβολιασμού και κινητικότητα

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εργασίες αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
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Με δύο σημαντικές διακρίσεις, ένα GOLD και ένα SILVER βραβείο 
τιμήθηκε η Περιφέρεια Αττικής στα Best City Awards 2020, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ.
 Η χρυσή διάκριση αφορά στις δράσεις του Κέντρου Επιχειρήσεων 
της Περιφέρειας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας και η ασημένια στην ενότητα Aσφάλεια 
για την πραγματοποίηση απομακρυσμένου μαραθωνίου ανά-
πτυξης καινοτόμων εφαρμογών σχετικών με την αντιμετώπιση 
της πανδημίας: Antivirus Crowdhackathon.
Σε δήλωσή του για τις διακρίσεις αυτές ο περιφερειάρχης Αττικής 
Γ. Πατούλης επισήμανε ότι «η προάσπιση της υγείας και η ασφά-
λεια των πολιτών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προτε-

ραιοτήτων μας στην Περιφέρεια Αττικής. Μας τιμούν ιδιαίτερα οι 
διακρίσεις που λάβαμε και μας επιβεβαιώνουν ότι οι δράσεις και οι 
πρωτοβουλίες μας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η διαχείριση 
και η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε αποτέ-
λεσε και αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση και σε αυτήν οι φορείς 
της χώρας και, φυσικά, η Τοπική Αυτοδιοίκηση βγαίνουν νικητές».
Ο περιφερειάρχης συνεχάρη τους ομολόγους του και δημάρχους 
οι οποίοι στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας κατάφεραν να δι-
ακριθούν για τις δράσεις τους και «να αποτελέσουν παραδείγματα 
αειφόρων πόλεων, αναπτύσσοντας την καινοτομία και βελτιώνο-
ντας την ποιότητα ζωής στις πόλεις τους».
Σημειώνεται ότι τα Best City Awards 2020 διοργανώθηκαν για 4η 

χρονιά και έχουν στόχο την επιβράβευση δράσεων και πολιτικών, 
που αφορούν στην καινοτομία και την ποιότητα ζωής στις ελλη-
νικές πόλεις. 
Στα βραβεία συμμετείχαν και διακρίθηκαν εταιρείες, φορείς και 
δήμοι από όλη την Ελλάδα. Εκτός της περιφέρειας Αττικής Gold 
βραβείο απέσπασαν για τα έργα τους: οι περιφέρειες Hπείρου 
και Θεσσαλίας, οι δήμοι Αγιάς, Αλεξανδρούπολης, Χανίων, Τρικ-
καίων, Πυλαίας-Χορτιάτη, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης, Ασπροπύργου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Παπάγου 
Χολαργού, Λέρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αθηναίων, η 
ΔΑΕΜ, Growdpolicy, Έγκριτος Group-Συνεργασία και ΔΕΥΑ Αλε-
ξανδρούπολης.

Πίσω από ένα μπουκάλι κρασί υπάρχει πάντα η ιστορία των 
ανθρώπων που το παράγουν. Στην περίπτωση, ωστόσο, ενός 
οινοποιείου στην ορεινή Χαλκιδική, ένα μπουκάλι κρασί συνο-
δεύεται και από την ιστορία μιας ...στάσης για ποδήλατα, ενός 
πίνακα ζωγραφικής ή κάποιου άλλου έργου τέχνης. Κι αυτό 
επειδή οι άνθρωποι που το «τρέχουν» δεν αφήνουν τίποτα να 
πάει χαμένο και σε μια προσπάθεια στήριξης της κυκλικής οικο-
νομίας δημιουργούν χρηστικά αλλά και διακοσμητικά αντικεί-
μενα από την επαναχρησιμοποίηση υλικών.
«Έχουμε δημιουργήσει βάσεις ποδηλάτων από υλικά αμπε-
λουργικού και οινικού τομέα, όπως τα παλιά βαρέλια και τους 
στύλους στήριξης αμπελιών, υλικά που θα κατέληγαν στα 
σκουπίδια», εξήγησε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του 
Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 
104,9 FM», ο διευθυντής του οινοποιείου Άγγελος Ζαμάνης.
Μάλιστα, όπως ανέφερε, τα αντικείμενα αυτά τα έχουν διαμορ-

φώσει κατάλληλα και τα παραχώρησαν ήδη για χρήση. Σε τρία 
σχολεία αλλά και σε άλσος της περιοχής, έχουν ήδη τοποθετηθεί 
οι ξύλινες βάσεις, όπου μπορεί ο κόσμος να σταθμεύσει το πο-
δήλατό του και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι η πρώτη ύλη 
της κατασκευής ήταν κάτι που συνδέεται με το κρασί.
Φιλοσοφία του οινοποιείου, όπως εξήγησε ο κ. Ζαμάνης, είναι 
να μην πετάγονται τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στην 
παραγωγική διαδικασία του κρασιού, αλλά και να περνά το 
μήνυμα πως, όπως το ποδήλατο που είναι φιλικό στο περιβάλ-
λον, έτσι και η θέση στάθμευσής του είναι κατασκευασμένη από 
υλικά φιλικά στη φύση. Οι κατασκευές των βάσεων στάθμευσης 
έγιναν με προσωπική δουλειά των ανθρώπων του οινοποιείου, 
οι οποίοι και επεξεργάστηκαν με μεράκι τα παλιά βαρέλια.
Έργα τέχνης από φελλούς
Εκτός από τις βάσεις ποδηλάτων, οι άνθρωποι του οινοποιείου 
στην Ιερισσό έχουν φτιάξει και πίνακες με φελλούς, την ιδέα 

για την ανακύκλωση των οποίων με καλλιτεχνικό τρόπο είχε 
ιδιοκτήτρια κρεοπωλείου της περιοχής, ενώ δύο εργαζόμενες 
αξιοποίησαν το ταλέντο τους φτιάχνοντας μικρά έργα τέχνης.
«Σε πολλά σημεία όπου πωλούνται τα κρασιά μας, τοποθετή-
θηκαν δοχεία για να επιστρέφει κάποιος τον φελλό αφού πιει το 
κρασάκι του. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πελάτης μας, που παίρνει 
μια φιάλη, δεν πετάει τον φελλό μετά το άνοιγμά της, αλλά τον 
τοποθετεί στα δοχεία μας και εμείς τον μετατρέπουμε σε έργα 
τέχνης με την προοπτική να αποδοθεί πίσω στο πελάτη ή στον 
ιδιοκτήτη του σημείου πώλησης», διευκρίνισε ο κ. Ζαμάνης.
Μάλιστα, όπως είπε, έχει εξαπλωθεί η νοοτροπία ανακύκλωσης 
στην περιοχή και υπάρχουν άνθρωποι που τους παρακινούν να 
κάνουν και άλλα πράγματα, ενώ σημαντική είναι και η στήριξη 
του δήμαρχου Αριστοτέλη Στέλιου Βαλιάνου στην αναβάθμιση 
της κυκλικής οικονομίας στην περιοχή.

BeSt CIty awarDS 2020: GolD ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΚΑΙ SIlVer ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

βΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΑΠΟ βΑΡΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟΥΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙ 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Άναψε το «πράσινο φως» για την ένταξη του Γεωπάρκου Γρε-
βενών - Κοζάνης στη λίστα των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της 
UNESCO, αναφέρει το ΑΠΕ.
 Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Γεωπάρκων του οργανισμού, στην 
τελευταία του διαδικτυακή συνεδρίαση αξιολόγησε θετικά τον 
φάκελο της ελληνικής πρότασης και αποφάσισε να την προω-
θήσει -μαζί με άλλες οχτώ προτάσεις- προς έγκριση στη συνε-
δρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει τον προσεχή 
Απρίλιο.
Έτσι, μια σημαντική περιοχή, σπάνια για τον γεωλογικό και γεω-
φυσικό της πλούτο, που βρίσκεται στα όρια της ΠΕ Κοζάνης και 
Γρεβενών, αναμένεται να προστεθεί στα παγκόσμια Γεωπάρκα 
της UNESCO, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να ανέλ-
θει στα 169 πάρκα προερχόμενα από 44 χώρες.
Οι πρώτες προσπάθειες για ένταξη της περιοχής στα Γεωπάρκα 
της UNESCO ξεκίνησαν το 2014, με τη συμβολή της Αμερικανί-
δας γεωλόγου- ερευνήτριας Άννας Ράσσιου, ενώ στη συνέχεια 

η ΑΝΚΟ, για λογαριασμό των δήμων Γρεβενών, Δεσκάτης και 
Κοζάνης, ανέλαβε τη σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου. 
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης, ο 
δήμος βρίσκεται στο τελικό στάδιο των ενεργειών του για την 
κατασκευή ενός κτιρίου που θα στεγάσει το κέντρο πληροφό-
ρησης του Γεωπάρκου. 
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των γεωλογικών σχηματισμών 
παρουσιάζει η περιοχή της Δεσκάτης και του όρους Βούρινου 
στην Κοζάνη, με έντονα υπολείμματα της Παλαιοζωικής εποχής, 
δηλαδή πριν από 540-250 εκατ. χρόνια. Ο δήμαρχος Δεσκάτης 
Δημήτρης Κορδίλας αναφέρει ότι προγραμματίζονται ήδη 
εργασίες αναμόρφωσης του αύλειου χώρου του παλιού δημο-
τικού σχολείου στον Παλιουριά, όπου θα λειτουργήσει έκθεση 
πετρωμάτων και απολιθωμάτων της μακρινής αυτής εποχής.
Ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας χαρακτηρίζει ως 
ιδιαίτερα θετική εξέλιξη την απόφαση της UNESCO, σημειώνο-
ντας ότι αναδεικνύει τα σπάνια πλεονεκτήματα της περιοχής, 

που ενόψει της απολιγνιτοποίησης μπορεί να συμβάλουν στην 
ανάπτυξή της. Μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ δεν παρέλειψε, μάλιστα, 
να μνημονεύσει και να ευχαριστήσει τα στελέχη της Αναπτυξι-
ακής Κοζάνης ΑΝΚΟ, τους ειδικούς επιστήμονες, τους αυτοδι-
οικητικούς στους δήμους και την Περιφέρεια που εργάστηκαν 
τα προηγούμενα χρόνια για την προετοιμασία και στήριξη του 
εγχειρήματος στον παγκόσμια οργανισμό.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της UNESCO, τα νέα Γεωπάρκα 
που προτείνονται προς τελική έγκριση στην Εκτελεστική Επιτρο-
πή είναι τα ακόλουθα: Vestjylland Δανία, Saimaa Φινλανδία, 
Thuringia Inselberg-Drei Gleichen Γερμανία, Γρεβενά-Κοζάνη 
Ελλάδα, Belitong Ινδονησία, Aspromonte Ιταλία, Majella Ιτα-
λία, Όρη Holy Cross, Πολωνία.
Στην Ελλάδα έχουν αναγνωριστεί ήδη τα Γεωπάρκα Χελμού- 
Βαυαρικός ποταμός, στο νησί της Λέσβου, στον Ψηλορείτη, στη 
Σητεία και το Γεωπάρκο του Βίκου- Αώου.

ΣΤΟΝ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ UNeSCo Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΕβΕΝΩΝ –ΚΟΖΑΝΗΣ
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Η INTERAMERICAN, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερα απαι-
τητικές συνθήκες που διαμορφώνονται εξ αιτίας της κλιμα-
τικής αλλαγής και των καταστροφών από ακραία φυσικά 
φαινόμενα, ανακοινώνει την έναρξη ερευνητικού έργου με 
τίτλο «Πρότυπο σύστημα εκτίμησης και χαρτογράφησης της 
ευπάθειας και του καταστροφικού κινδύνου λόγω έντονων 
καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα - ΥΑΝΤΑΣ» σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την 
GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET), εταιρεία δι-
αχείρισης και αξιοποίησης της χωρικής πληροφορίας. Με 
το έργο ΥΑΝΤΑΣ, η INTERAMERICAN φιλοδοξεί να καλύψει 
μια σημαντική ανάγκη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, 
σε έναν εξαιρετικά κρίσιμο τομέα διαχείρισης κινδύνων με 
διαπιστωμένο το ερευνητικό κενό. Είναι χαρακτηριστικό ότι, 
μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν στη διάθεση των ασφαλιστικών 
εταιρειών -και όχι μόνον- επαρκή στοιχεία για την ευπάθεια 
γεωγραφικών ζωνών σε περίπτωση εκδήλωσης καταστρο-
φικών καιρικών φαινομένων και στην πρόδηλη επικινδυνό-
τητά τους σε τοπικό επίπεδο. 
Το μέγεθος του προβλήματος και η σημασία της αναγκαι-
ότητας τέτοιων στοιχείων υπογραμμίζονται από τις συνο-
λικές ασφαλιστικές ζημίες για καιρικά φαινόμενα στη χώρα 
μας, που άγγιξαν το 0,1% του ΑΕΠ το 2018, ενώ περίπου 
διπλάσιες είναι οι συνολικές οικονομικές ζημίες. Σε σχέση με 
το παρελθόν, στην Ελλάδα οι πλημμύρες, οι καταιγίδες, οι 
ανεμοστρόβιλοι και άλλα καταστροφικά φυσικά φαινόμενα 
εμφανίζονται, πλέον, πολύ συχνότερα και με μεγαλύτερη 
ένταση. Μόνο κατά το 2020 καταγράφηκαν 25 ζημιογόνα 
γεγονότα, από τα οποία τα 9 είχαν σοβαρές κοινωνικές και οι-
κονομικές επιπτώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ανασκόπηση 
από τη μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών. Τα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν, 
συνολικά, 14 απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, εκ των οποίων 
οι 12 οφείλονται σε πλημμύρες που εκδηλώθηκαν κατά τη 
διάρκεια δύο θεομηνιών («Θάλεια» και «Ιανός»), ενώ άλλοι 
2 άνθρωποι υπήρξαν θύματα κεραυνών στη Μαγνησία και 
τη Λάρισα.
Τα χαρακτηριστικά του έργου ΥΑΝΤΑΣ
Το έργο ΥΑΝΤΑΣ θα είναι το πρώτο στην Ελλάδα πρότυπο 
σύστημα εκτίμησης και χαρτογράφησης σε πολύ υψηλή 
χωρική ανάλυση (σε επίπεδο ταχυδρομικού κώδικα), της 
ευπάθειας και του κινδύνου λόγω έντονων καιρικών φαινο-
μένων. Οι πληροφορίες, που θα παρέχονται από το σύστημα, 
θα στηρίζονται στην ένταση και στη συχνότητα εμφάνισης 
επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σε συνδυασμό με τις 

συνεπαγόμενες οικονομικές απώλειες και σε συνάρτηση 
με δημογραφικές και κοινωνικo-οικονομικές παραμέτρους 
(πληθυσμός, αστικοποίηση, πλούτος κ.ά.).
Γι’ αυτόν τον λόγο, το έργο με κωδικό T2ΕΔΚ-01108 εντά-
χθηκε στο πλαίσιο του 2ου κύκλου της Ενιαίας Δράσης 
Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020. Δηλαδή, το έργο συγχρημα-
τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.
 Τα βήματα ανάπτυξης του έργου περιλαμβάνουν:
Την ανάπτυξη μιας βάσης μετεωρολογικών, οικονομικών, 
δημογραφικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεδομέ-
νων για τα καιρικά επεισόδια τα οποία προκάλεσαν ζημιές 
κατά την περίοδο 2001-2019. 
Την επεξεργασία των δεδομένων, με σκοπό σε κάθε γεω-
γραφική ζώνη: (α) να υπολογιστεί η συχνότητα εμφάνισης 
ζημιών, το μέγεθος ευπάθειας σε κάθε καιρικό κίνδυνο και η 
χρονική τάση των παραπάνω μεγεθών και (β) να εκτιμηθεί 
η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου (Loss Occurrence-LO), οι 
πιθανές συνεπαγόμενες αρνητικές συνέπειες (Loss Danger-
LD) και η επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων (Loss 
Risk-LR). 
Την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης, ανάλυσης και χαρτο-
γράφησης των δεδομένων του συστήματος.
Όσον αφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έρ-
γου, η INTERAMERICAN θα βασιστεί σε αυτά ώστε: 
Να πραγματοποιήσει ανάλυση έκθεσης της εταιρείας σε οι-
κονομικούς κινδύνους σε σχέση με τη χωρική κατανομή του 
καιρικού κινδύνου στην Ελλάδα, με σκοπό να διασφαλιστεί 
η βιώσιμη ανάπτυξη και η προσαρμογή της στις σημερινές 
συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται υπό την επίδραση 
της κλιματικής αλλαγής και των κοινωνικών μεταβολών.
Να δημιουργήσει κατάλληλους δείκτες ευπάθειας και επικιν-
δυνότητας, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση νέας τιμολο-
γιακής πολιτικής στα ασφάλιστρα και το ύψος αποζημιώσεων 
για τις καιρικές καταστροφές, ανάλογα με την ευπάθεια των 
περιοχών και την επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων 
σε τοπικό επίπεδο.
Να επιτύχει τη διάχυση και διάθεση των δεδομένων του 
συστήματος ΥΑΝΤΑΣ μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα 
που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, συμβάλλοντας 
σε ενίσχυση της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών για την επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων 
και την ευπάθεια συγκεκριμένων περιοχών. Επιπροσθέτως, 

η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστη-
μονική κοινότητα να συνεισφέρει σημαντικά στην μελέτη των 
φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα και στη δημιουργία 
κατάλληλων προϋποθέσεων για περαιτέρω έρευνα στο πεδίο 
του σχεδιασμού μέτρων πολιτικής προστασίας.
«Η INTERAMERICAN προσδοκά από την υλοποίηση του έρ-
γου ΥΑΝΤΑΣ να διασφαλιστεί ο ίδιος ο πελάτης. Μέσα από 
το σύστημα, η εταιρεία μας αποσκοπεί στον σχεδιασμό προ-
γραμμάτων και προϊόντων στα οποία έχει συμπεριληφθεί με 
ακρίβεια η έκθεση στον κίνδυνο. Επίσης, στοχεύει στην 
ορθότερη δυνατή τιμολόγηση από άποψη ασφαλίστρων, 
στην κατάλληλη αποθεματοποίηση ώστε να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από 
τους συγκεκριμένους κινδύνους και τέλος, στον υπολογισμό 
του απαιτούμενου κεφαλαίου φερεγγυότητας» διευκρινίζει 
η Ιωάννα Μεσσήνη, Actuarial Analyst και Project Manager 
του έργου.
Ευρύτερα, το έργο ΥΑΝΤΑΣ εκφράζει πρακτικά το αίσθημα 
ευθύνης της INTERAMERICAN και αποτελεί σημαντικό μέρος 
εκπλήρωσης των δεσμεύσεων που ο οργανισμός έχει ανα-
λάβει, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής αποστολής του για την 
οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, πέρα από τη συ-
νέπεια στην εκπλήρωση των αποζημιωτικών υποχρεώσεων. 
Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN έχει υιοθετήσει, σε 
απόλυτη ευθυγράμμιση με τις κατευθυντήριες γραμμές των 
θεσμικών κέντρων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τους 17 Στό-
χους της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
(UN Global Sustainable Goals), στους οποίους συμπερι-
λαμβάνονται ειδικότεροι Στόχοι άμεσα συνδεδεμένοι με το 
περιβάλλον (αστικό και φυσικό, πηγές ενέργειας, υποδομές) 
και κατά συνέπεια την ποιότητα της ζωής, με βασικότερο τον 
Στόχο 13 (Δράση για το Κλίμα). Η εταιρεία έχει συνταχθεί με 
διεθνείς Διακηρύξεις των θεσμικών επενδυτών για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση των πε-
ριβαλλοντικών προκλήσεων και έχει συνυπογράψει το «New 
Deal for Europe» (2019), όπως και τη Διακήρυξη των CEOs 
μεγάλων επιχειρήσεων για την Πράσινη Οικονομία (2020). 
Η INTERAMERICAN αποτελεί, από το 2006, μέλος του Περι-
βαλλοντικού Προγράμματος του Ο.Η.Ε. (UN Environment 
Program Finance Initiative - UNEPFI), έχοντας συμμετέχο-
ντας δεσμευτικά, ως ιδρυτικό μέλος από το 2012, και στην 
Πρωτοβουλία των Αρχών Αειφόρου Ασφάλισης (Principles 
for Sustainable Insurance - PSI) του UNEPFI.

ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΥΑΝΤΑΣ από την INTERAMERICAN
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Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας συστήνονται περισσότερες 
εταιρείες από όσες κλείνουν. Ωστόσο, οι Έλληνες επιχειρηματί-
ες ανοίγουν επιχειρήσεις κυρίως επειδή δεν έχουν άλλη επιλο-
γή, και όχι επειδή θέλουν να αξιοποιήσουν μια επιχειρηματική 
ιδέα για να αυξήσουν το εισόδημα τους και, οι περισσότερες 
νέες επιχειρήσεις που ανοίγουν είναι πολύ μικρές σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Αυτά αναφέρονται σε μελέτη για την έρευνα και την καινοτο-
μία στη χώρα μας που εκπόνησε μια ομάδα ερευνητών υπό 
τον συντονισμό του καθηγητή του ΕΜΠ Γιάννη Καλόγηρου 
και του Αναπληρωτή Καθηγητή του ΕΜΠ ‘Αγγελου Τσακα-
νίκα, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού έρευνας και 
ανάλυσης «διαΝΕΟσις». Παράλληλα, τέσσερις από τους ερευ-
νητές ετοίμασαν ένα συντομότερο κείμενο πολιτικής για την 
προσαρμογή του ελληνικού συστήματος καινοτομίας στη νέα 
πραγματικότητα που διαμορφώνει η πανδημία.
Η μελέτη αναλύει τα σημερινά δεδομένα, με όλες τις αλλαγές 
που μεσολάβησαν την τελευταία πενταετία, οπότε και είχες 
πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα και καταγράφει και μια 
σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για όσα απομέ-
νουν, ακόμα, να γίνουν πράξη.
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία της 
μελέτης, όπως τα περιγράφουν οι ερευνητές. 
Το Πρόβλημα 
Οι ερευνητές στη μελέτη τους περιγράφουν τέσσερις πυλώ-
νες που, όλοι μαζί, συνθέτουν ένα πλέγμα καινοτομίας σε 
μια οικονομία. Περιλαμβάνουν την έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη (το γνωστό R&D) που παράγει καινοτομία, την 
οικοδόμηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων γι’ αυτό τον σκοπό, 
τους μηχανισμούς ανάπτυξης, διάχυσης και απορρόφησης 
των καινοτομιών και, τέλος, την επιχειρηματικότητα εντάσε-
ως γνώσης, που μετατρέπει την καινοτομία σε προϊόντα, δια-
δικασίες και υπηρεσίες. Όλοι αυτοί οι πυλώνες αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους με διάφορους τρόπους και μέσω διαφόρων «με-
σαζόντων».
Το «σύστημα καινοτομίας» μιας χώρας, παρεμπιπτόντως, 
περιλαμβάνει όλους τους φορείς (ερευνητικούς οργανισμούς, 
Πανεπιστήμια, επιχειρήσεις) και το ρυθμιστικό πλαίσιο που 
ορίζει τους κανόνες της παραγωγής καινοτομίας 
Στην περίπτωση της Ελλάδας, το σύστημα καινοτομίας περι-
λαμβάνει κυρίως τρεις πυλώνες: 
• τις επιχειρήσεις (μεγάλες, ώριμες μικρομεσαίες, και καινοτό-
μα start-ups),
• το εκπαιδευτικό σύστημα (ερευνητικοί φορείς, πανεπιστή-
μια, φορείς κατάρτισης) και
• το πολιτικό-διοικητικό σύστημα (κυβέρνηση, κρατικοί φο-
ρείς κλπ.).
Αυτοί οι τρεις πυλώνες συνεργάζονται και αλληλοεπηρεάζο-
νται με διάφορους τρόπους (και διάφορους μεσάζοντες, από 
θερμοκοιτίδες μέχρι φορείς χρηματοδότησης) που, όλοι μαζί, 
παρουσιάζονται στην έρευνα. 
Ακόμη σημειώνεται ότι το σύστημα έχει οδηγήσει σε κάποιες 
μεγάλες επιτυχίες, όπως:
- Η εταιρεία Think Silicon από το επιστημονικό πάρκο των 

Πατρών, για παράδειγμα, η οποία σχεδιάζει επεξεργαστές 
γραφικών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για φορητές 
συσκευές, πουλήθηκε το 2020 στον αμερικανικό κολοσσό 
Applied Materials.
- H ResQ Biotech, μια άλλη νέα και δραστήρια επιχείρηση, που 
έγινε spin-off από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και ασχολείται 
με την ανάπτυξη φαρμάκων κατά ασθενειών που προκα-
λούνται από προβληματική αναδίπλωση και συσσωμάτωση 
πρωτεϊνών (νόσος Alzheimer, καρκίνοι κ.ά.) ήταν μία από τις 
44 παγκοσμίως που τιμήθηκαν με το Spinoff Prize 2020 του 
Nature Research (που εκδίδει το γνωστό επιστημονικό περι-
οδικό) και την Merck.   
Δεν είναι όλα ζοφερά και δυσκίνητα 
Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι, όσο αξιοθαύμαστες κι αν είναι, 
περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, παραμένουν λίγες. Στο ελλη-
νικό σύστημα καινοτομίας, βεβαίως, δεν είναι όλα ζοφερά και 
δυσκίνητα. Πρώτα απ’ όλα -και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντι-
κό- φαίνεται πως σε αυτή τη χρονική συγκυρία, όσον αφορά 
την έρευνα και την καινοτομία, λεφτά υπάρχουν.
Δύο εργαλεία είναι διαθέσιμα για να προωθηθεί η αύξηση 
των δαπανών σε R&D σε μια χώρα: 
• η άμεση χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από κρατι-
κούς πόρους, και
• τα κίνητρα για επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν σε R&D.
Στη χώρα μας γίνονται προσπάθειες και προς τις δύο κατευ-
θύνσεις: 
• Το 2019 το κράτος δαπάνησε σχεδόν 1 δισ. ευρώ για δράσεις 
έρευνας και καινοτομίας στη χώρα.
• Το πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του 
ΕΣΠΑ το 2018 χρηματοδότησε με 388 εκατ. ευρώ. 606 ερευ-
νητικά έργα και συνεργασίες μεταξύ Πανεπιστημίων, ερευνη-
τικών κέντρων και επιχειρήσεων.
• Το ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) 
χρηματοδοτεί ερευνητές με καθαρά ερευνητικά κριτήρια και 
διαχειρίζεται περίπου 240 εκατ. ευρώ (από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων και, κυρίως, από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων) για μια τριετία.
• Το Equifund, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργα-
λείο που στη χώρα μας ξεκίνησε με 260 εκατ. ευρώ και μπορεί 
να «σηκώσει» σε συνεργασία με ιδιώτες και τράπεζες έως και 
1 δισ. ευρώ, στοχεύει στη χρηματοδότηση ελληνικών επιχει-
ρήσεων μέσω 6 νέων venture funds (που χρηματοδοτούν 
αποκλειστικά start-ups) και 3 funds που επενδύουν σε πιο 
ώριμες επιχειρήσεις, τα οποία δημιουργήθηκαν ακριβώς με 
αυτό τον σκοπό.
• Το ΕΣΠΑ, φυσικά, περιλαμβάνει κι άλλα προγράμματα δε-
κάδων εκατομμυρίων ευρώ για την ψηφιακή αναβάθμιση 
επιχειρήσεων και τη δημιουργία cluster ενώ,
• Το γιγάντιο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-
κότητα, Καινοτομία» (σύντομα: ΕΠΑνΕΚ) ύψους σχεδόν 5 δισ. 
ευρώ (τα 3,84 δισ. από αυτά είναι ευρωπαϊκά χρήματα).
• Βεβαίως, υπάρχουν μια πληθώρα άλλα μικρά ή μεγάλα 
επενδυτικά εργαλεία (απαριθμούνται αναλυτικά στη μελέτη, 
σ. 190-191) από άλλες ιδιωτικές ή μη πηγές, από προγράμμα-

τα τραπεζών, βραβεία και διαγωνισμούς καινοτομίας, μεμο-
νωμένους «angel investors» και πολλά άλλα.
Ταυτόχρονα, Έλληνες επιστήμονες διαχρονικά διεκδικούν 
και κερδίζουν πολλά και μεγάλα ανταγωνιστικά ερευνητικά 
προγράμματα της Ε.Ε. Τα τελευταία 36 χρόνια η χώρα μας 
βρίσκεται σταθερά στην πρώτη δεκάδα της Ε.Ε. ως προς τη 
συμμετοχή της σε τέτοια  προγράμματα: 
• 77.000 ερευνητικοί οργανισμοί από όλη την Ευρώπη συμ-
μετείχαν σε προγράμματα του πιο πρόσφατου Horizon 2020, 
συνολικού προϋπολογισμού 80 δισ. Από όλους αυτούς, επτά 
ελληνικοί βρίσκονται στο Top-100 των πιο δικτυωμένων και 
δραστήριων. 
• Το ΕΜΠ, που έχει συμμετάσχει σε 1.263 τέτοια προγράμματα 
τα τελευταία 36 χρόνια, είναι στην 7η θέση. Το πανεπιστήμιο 
Imperial του Λονδίνου είναι στην 9η. Το Πολυτεχνείο του 
Μιλάνου στην 15η. Το ερευνητικό τμήμα της γερμανικής 
Siemens στη 19η. 
Οι δαπάνες  
Σήμερα, ελλείψει εναλλακτικών επιλογών χρηματοδότησης, 
πάνω από το 10% των συνολικών δαπανών για R&D κάθε 
χρόνο στη χώρα μας προέρχεται από τέτοια ευρωπαϊκά 
προγράμματα. Με αυτό τον τρόπο, οι δημόσιες δαπάνες για 
R&D, που διαχρονικά ήταν πολύ χαμηλές στη χώρα μας, πλέ-
ον πλησιάζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (0,68% του ΑΕΠ το 
2019 έναντι 0,70% στην Ε.Ε.).
Ταυτόχρονα, όμως, οι δαπάνες για R&D από τον ιδιωτικό 
τομέα είναι πολύ χαμηλές (0,59% του ΑΕΠ, έναντι 1,42% 
που είναι ο μέσος όρος στην Ε.Ε.). Σε έρευνα των ΣΕΒ/ΙΟΒΕ 
που έγινε σε 2.000 επιχειρήσεις το 2011-2013, μόλις μία στις 
επτά δήλωναν ότι έχουν κάποιας μορφής συνεργασία με πα-
νεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο. Οι συνολικές δαπάνες για 
R&D στη χώρα μας ήταν 2,34 δισ. ευρώ για το 2019, δηλαδή 
1,27% του ΑΕΠ, έναντι 2,14% στην Ε.Ε. Χώρες με παρόμοιο 
πληθυσμό όπως το Βέλγιο ή η Αυστρία δαπανούν πενταπλά-
σια ποσά (13,8 και 12,7 δισ. αντίστοιχα για το 2019).
Παράλληλα, οι Έλληνες ερευνητές μπορεί να παράγουν πολ-
λές και πολύ υψηλού επιπέδου επιστημονικές δημοσιεύσεις, 
αλλά η έρευνά τους οδηγεί σε ελάχιστες πατέντες. Στην Ελλά-
δα κατατίθενται μόνο 8,38 αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτε-
χνίας ανά εκατ. κατοίκους, την ώρα που μέσος όρος της Ε.Ε. 
είναι 106,84. 
Το ελληνικό σύστημα παραγωγής έρευνας, εξάλλου, είναι 
εξαιρετικά κλειστό και εσωστρεφές. Ελάχιστοι ξένοι ερευνη-
τές έρχονται να εργαστούν στην Ελλάδα (μόλις το 1,4% των 
υποψήφιων διδακτόρων είναι από χώρες του εξωτερικού, 
έναντι 21,4% στην Ε.Ε.). Η αντίθετη πορεία, δε, είναι πολύ πιο 
συνηθισμένη. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι που εργάζονται στο 
R&D στην Ελλάδα υπολογίζονται μόνο σε περίπου 55.000, 
την ώρα που στο Βέλγιο και την Αυστρία απασχολούνται 
σχεδόν διπλάσιοι.

Συνέχεια στη σελ. 12

ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΗΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

12

Συνέχεια από τη σελ. 11

Στο θέμα της οικοδόμησης δεξιοτήτων γενικότερα τα 
πράγματα δεν είναι θετικά: 
• Η Ελλάδα παραδοσιακά δαπανά πολύ λίγα χρήματα για 
την εκπαίδευση (3,9% του ΑΕΠ, έναντι 4,6% που είναι ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος). Ως εκ τούτου, και ως προς τον 
τεχνολογικό αλφαβητισμό η χώρα είναι κάτω από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο.
• Το 22% των Ελλήνων δεν έχουν χρησιμοποιήσει καθό-
λου το διαδίκτυο τους τελευταίους 3 μήνες -το δεύτερο 
υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.
• Αν και η χώρα έχει πολλούς αποφοίτους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, οι περισσότεροι είναι εκπαιδευμένοι σε το-
μείς που δεν χρειάζεται η αγορά εργασίας.
• Το ποσοστό των Ελλήνων αποφοίτων που εργάζονται σε 
θέσεις εργασίας που δεν χρειάζονται πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι το υψηλότερο στην Ε.Ε. (43,3% έναντι 
26% του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Από την άλλη, έρευ-
να του ΣΕΒ το 2019 έδειξε ότι το 36% των επιχειρήσεων 
δυσκολεύονται να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, 
ενώ ένα 46% δηλώνουν ότι το προσωπικό τους δεν έχει 
τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη θέση εργα-
σίας τους.
• Μέρος του προβλήματος είναι το brain drain (σχεδόν 
μισό εκατομμύριο πολίτες έφυγαν τη δεκαετία 2008-
2017)
• ελάχιστες επιχειρήσεις επενδύουν στην επαγγελματι-
κή κατάρτιση των εργαζομένων τους. Το 2015 μόνο το 
21,7% προσέφεραν τέτοια προγράμματα, και μόνο το 
18,5% των εργαζόμενων τα αξιοποιούσαν. Τα αντίστοιχα 
ποσοστά στην Ε.Ε. είναι 72,6% και 40,8%.
Και υπάρχουν κι άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν 
με τον τρόπο που λειτουργούν οι ελληνικές επιχειρήσεις: 
• Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας συστήνονται πε-
ρισσότερες εταιρείες από όσες κλείνουν -και μάλιστα το 
ισοζύγιο αυξάνεται ολοένα. Μόνο το 2020 συστάθηκαν 
23.109 περισσότερες επιχειρήσεις από όσες έκλεισαν. 
Ωστόσο, οι Έλληνες επιχειρηματίες ανοίγουν επιχειρήσεις 
κυρίως επειδή δεν έχουν άλλη επιλογή, και όχι επειδή 
θέλουν να αξιοποιήσουν μια επιχειρηματική ιδέα για να 
αυξήσουν το εισόδημα τους.
• Οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις που ανοίγουν είναι 
πολύ μικρές. Το 43% αυτών των νέων επιχειρήσεων που 
άνοιξαν το 2020 ήταν ατομικές.
• Τα προβλήματα της έρευνας και της καινοτομίας στην 
επιχειρηματικότητα συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τα 
προβλήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας εν γένει. 
Η ραχοκοκαλιά του επιχειρηματικού ιστού της χώρας εί-
ναι οι μικροεπιχειρήσεις, αυτές που απασχολούν μέχρι 9 
εργαζόμενους. Το 97,4% είναι τέτοιες επιχειρήσεις. Ακόμα 
και οι start-ups στη χώρα μας σύμφωνα με το EU Startup 

Monitor του 2018, απασχολούν κατά μέσο όρο 9 άτομα, 
έναντι 12,6 που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. 
Ένας μικρός πυρήνας δυναμικών εξωστρεφών 
και καινοτόμων επιχειρήσεων 
Ως εκ τούτου, μολονότι υπάρχει ένας μικρός πυρήνας 
δυναμικών εξωστρεφών και καινοτόμων επιχειρήσεων, 
όπως γράφουν οι ερευνητές, οι περισσότερες ελληνικές 
επιχειρήσεις «προμηθεύονται και χρησιμοποιούν την τε-
χνολογία ως ‘έτοιμο εμπόρευμα’ και δεν επενδύουν στην 
ανάπτυξη και απορρόφηση τεχνογνωσίας μέσω R&D, 
τεχνολογικών συμμαχιών και αξιοποίησης των ερευνη-
τικών αποτελεσμάτων ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων».
Ακολουθούν μερικά ακόμα στοιχεία: 
• Το 62% των δαπανών για «καινοτομικές δραστηριό-
τητες» από τις ελληνικές επιχειρήσεις αφορά την αγορά 
μηχανημάτων και εξοπλισμού.
• Μόνο μία στις τέσσερις επιχειρήσεις έχουν τμήμα R&D 
(στις μεγάλες επιχειρήσεις, άνω των 250 υπαλλήλων, το 
ποσοστό φτάνει το 40%).
• Μόνο το 59% των ελληνικών επιχειρήσεων είχαν 
website το 2019 (έναντι 78% στην Ε.Ε.) ενώ το ίδιο έτος 
(προ πανδημίας, δηλαδή) το ηλεκτρονικό εμπόριο αντι-
προσώπευε μόλις το 4% του κύκλου εργασιών των ελλη-
νικών επιχειρήσεων (έναντι 18% στην Ε.Ε.).
• Στο Global Innovation Index, στο δείκτη συνεργασίας 
ανάμεσα σε επιχειρήσεις και πανεπιστήμια, η χώρα μας 
καταλαμβάνει την 119η θέση ανάμεσα σε 131 χώρες. Στον 
ίδιο δείκτη, είμαστε στην 118η θέση ως προς την ανάπτυ-
ξη clusters επιχειρήσεων.
• Αν και τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 
διατηρούν επαφές με ξένα ερευνητικά δίκτυα, οι ελλη-
νικές επιχειρήσεις δεν συμμετέχουν σχεδόν καθόλου σε 
διεθνείς αλυσίδες αξίας, κυρίως εξαιτίας του μικρού τους 
μεγέθους.
• Επιπλέον, ελάχιστες επιχειρήσεις δημιουργούνται ως 
spin-offs από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, 
ενώ ακόμα και οι επιχειρήσεις που δημιουργούνται από 
ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης έχουν κατά 
κανόνα χαμηλό επίπεδο εξωστρέφειας και τεχνολογικής 
και καινοτομικής έντασης. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται, 
βεβαίως, και σε γενικότερες σε διαχρονικές στρεβλώσεις 
της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, από την νομική 
πολυπλοκότητα του επιχειρείν (είμαστε 5η ανάμεσα σε 77 
χώρες στο Global Business Complexity Index του 2020) 
μέχρι τη γενικότερη κουλτούρα αποφυγής ρίσκου και 
αντίληψης της αποτυχίας ως στίγμα.
• Ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις είναι εξωστρεφείς 
(μόνο 273 κάνουν το 50% όλων των ελληνικών εξαγω-
γών).
• Στο θέμα των επενδύσεων από κεφάλαια επιχειρημα-
τικών συμμετοχών όπου, όπως είπαμε παραπάνω, έχει 

υπάρξει θεαματική βελτίωση τα τελευταία χρόνια, η χώρα 
μας είναι ακόμα στην έκτη θέση από το τέλος ανάμεσα στις 
χώρες της Ε.Ε 
Λύσεις 
Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες 
κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ακόμα απο-
μένουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Οι ερευνητές 
περιγράφουν αναλυτικά ένα πλέγμα από δράσεις και με-
ταρρυθμίσεις και εντελώς ενδεικτικά, αναφέρονται μερι-
κές από αυτές παρακάτω:
- Καθιέρωση ενός μόνιμου εθνικού προγράμματος έρευ-
νας με χρηματοδότηση συμπληρωματική των ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων και στρατηγική στόχευση.
- Σταδιακή, σταθερή αύξηση της χρηματοδότησης Πανε-
πιστημίων και ερευνητικών κέντρων για την πραγματο-
ποίηση ερευνητικής δραστηριότητας.
- Ενίσχυση/ανανέωση του ερευνητικού δυναμικού των 
Πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων. 
- Περισσότερη ευελιξία για το ερευνητικό προσωπικό, 
ώστε να μπορεί να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα.
- Παροχή κινήτρων, όπως ο συνυπολογισμός της ερευνη-
τικής συνεργασίας με εταιρείες και της κατοχύρωσης και 
αξιοποίησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της δημιουρ-
γίας spin-offs στην αξιολόγηση της εξέλιξης των μελών 
ΔΕΠ, και άρση του ασυμβίβαστου.
- Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Ειδικών Λογαρια-
σμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Πανεπιστημίων 
με απλοποίηση των διαδικασιών για τη διευκόλυνση της 
χρηματοδότησης ερευνητικών προσπαθειών.
- Στήριξη δράσεων όπως το πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημι-
ουργώ-Καινοτομώ» και παροχή φορολογικών κινήτρων 
για την ενίσχυση του R&D στις επιχειρήσεις.
- Προώθηση της υιοθέτησης λειτουργικών προδιαγρα-
φών σε κάθε είδους προμήθειες, ώστε να αυξηθούν οι 
δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων από την 
πλευρά της προσφοράς.
- Προώθηση της χρήσης ανοιχτών προτύπων και ανοι-
χτών δεδομένων από τον δημόσιο αλλά και από τον ιδι-
ωτικό τομέα.
- Παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων για την κα-
τοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και υποστήριξη 
της νέας Ακαδημίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας (ΟΒΙ).
- Ριζική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε 
όλες τις βαθμίδες.
- Θεσμοθέτηση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και 
επισκέψεις γνωριμίας φοιτητών σε επιχειρήσεις. 
- Δημιουργία Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (το ΑΠΘ 
είναι το μόνο που έχει μέχρι τώρα -το ΕΜΠ σχεδιάζει αυτή 
την εποχή το δικό του) τα οποία διαμεσολαβούν σε συνερ-
γασίες ερευνητών με επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΗΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
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Την απόσυρση του άρθρου 219 του νομοσχεδίου «Εκ-
συγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθ-
μιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότε-
ρες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και 
τις υποδομές», ζητούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις 
ΑΝΙΜΑ, Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περι-
βάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
της Φύσης, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Εταιρία 
Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης, Greenpeace, MΟm και WWF Ελλάς.
Όπως αναφέρουν οι οργανώσεις στην ανακοίνωσή τους 
που δημοσιεύει το ΑΠΕ, «το άρθρο 219 του νομοσχεδίου, 
με το οποίο προβλέπεται η θεσμοθέτηση με προεδρικό 
διάταγμα “υπο-περιοχών προστασίας στις περιπτώσεις 
ήπιων αναπτυξιακών έργων” εντός προστατευόμενων 
περιοχών, είναι αντίθετο με την εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία για την προστασία των περιοχών του ευρω-
παϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 και πρέπει να 
αποσυρθεί». 
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζουν:
«Η διάταξη αυτή είναι αντίθετη με το άρθρο 6 παρ. 1 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ το οποίο απαιτεί τη λήψη μέ-
τρων διατήρησης που ανταποκρίνονται στις οικολογικές 
απαιτήσεις των προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών 
και στους στόχους διατήρησής τους. Ο καθορισμός των 
“υπο-περιοχών” και του “προστατευτικού” τους καθε-
στώτος με βάση την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, και 
όχι με οικολογικά κριτήρια, είναι σαφώς αντίθετος στην 
οδηγία. Με τη διαδικασία που εισάγει το άρθρο 219 του 

νομοσχεδίου, επενδυτικά σχέδια και συμφέροντα στην 
ουσία θα υπαγορεύουν και θα καθορίζουν το καθεστώς 
της “υπο-περιοχής”». 
Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, «η δημιουργία ενός 
κατ’ εξαίρεση ad hoc καθεστώτος για ορισμένες “υπο-πε-
ριοχές” αγνοεί και έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη 
καταδικαστική για τη χώρα μας απόφαση του Δικαστηρί-
ου της ΕΕ (υπόθεση C-849/2019), το οποίο έκρινε ότι η 
Ελλάδα θα πρέπει να θεσμοθετήσει άμεσα τα απαιτούμενα 
μέτρα διατήρησης για τις περιοχές του δικτύου Natura 
2000 με συστηματικό τρόπο και σε συνάρτηση με τις οι-
κολογικές απαιτήσεις οικοτόπων και ειδών».
Επιπλέον, όπως τονίζουν, «παρακάμπτει και ανατρέπει 
την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 του ν. 1650/1986 δια-
δικασία για τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περι-
οχών και τον καθορισμό χρήσεων γης και δραστηριοτή-
των καθώς και τη διαδικασία του εν εξελίξει έργου για την 
εκπόνηση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) 
δημιουργώντας ένα de facto καθεστώς “υπο-περιοχών 
προστασίας” πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 19 
παρ. 4 του ν. 1650/1986 ζωνών».
Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τις οργανώσεις, «η πρό-
βλεψη ότι η ΕΠΜ που θα καταρτιστεί από τον επιχει-
ρηματία που αναλαμβάνει την επένδυση και θα αφορά 
τη συγκεκριμένη υπο-περιοχή θα ληφθεί υποχρεωτικά 
υπόψη κατά τη διαδικασία κατάρτισης των ΕΠΜ οδηγεί 
σε αποσπασματική προσέγγιση και κατακερματισμό της 
περιοχής και δεν λαμβάνει υπόψη το σύνολο των προ-
στατευτέων αντικειμένων και την ανάγκη για μια ολο-
κληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση στη διαμόρφωση 

των απαιτούμενων μέτρων. Πρακτικά, η διάταξη αυτή 
προκρίνει την μελέτη του επενδυτή έναντι της εθνικής και 
ενωσιακής νομοθεσίας».
Επίσης, «η πρόβλεψη της παραγράφου 3 έρχεται σε 
αντίθεση με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την 
προστασία των περιοχών Natura, καθότι προκρίνει τον 
καθορισμό όρων προστασίας μέσω ειδικών πολεοδομι-
κών σχεδίων, οι οποίοι ενσωματώνονται στα προεδρικά 
διατάγματα. Καταστρατηγείται με τον τρόπο αυτόν το 
ειδικό προστατευτικό καθεστώς των περιοχών.
Κατόπιν της πρόσφατης καταδικαστικής για τη χώρα μας 
απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ για μη συμμόρφωση 
με την οδηγία για τους οικοτόπους, κατέστη σαφές ότι δεν 
υπάρχει πλέον περιθώριο για ολιγωρία και καθυστερήσεις 
για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων σχετικά με την 
προστασία των περιοχών του δικτύου Natura. Ωστόσο, 
το άρθρο 219 του νομοσχεδίου καταδεικνύει ότι η χώρα 
μας δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τόσο τις ενωσιακές της 
υποχρεώσεις της όσο και την άμεση και επείγουσα ανά-
γκη για την προστασία των σημαντικών και ευαίσθητων 
οικοτόπων και ειδών».
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν τη Βουλή των Ελ-
λήνων, καθώς και τους αρμόδιους υπουργούς «να προ-
ασπίσουν το μόνο πραγματικό δημόσιο συμφέρον: την 
υγεία ανθρώπων και πλανήτη, όπως αυτή διασφαλίζεται 
μόνο μέσα από τη συνεπή προφύλαξη των προστατευ-
όμενων περιοχών και του φυσικού περιβάλλοντος μαζί 
με αποτελεσματική αναχαίτιση της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής κρίσης». 

Μαραθώνιο εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνει το 
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) σε συνεργασία με τη 
ΣΤΑΣΥ ΑΕ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό 
Συντάγματος, από τη Δευτέρα 8 έως και την Παρασκευή 
12 Μαρτίου, από τις 9:00 έως τις 19:00, προκειμένου να 
καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες σε αίμα που έχουν δημι-
ουργηθεί λόγω της πανδημίας, αναφέρει το ΑΠΕ.
Τα έκτακτα μέτρα αλλά και η διασπορά του κορονοϊού 
έχουν, αναπόφευκτα, δημιουργήσει προβλήματα στην 
προσέλευση αιμοδοτών στις υπηρεσίες αιμοδοσίας των 
νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μεγάλη 
μείωση των αποθεμάτων αίματος, γεγονός που έχει σαν 
τραγική συνέπεια να αναβάλλονται ή να ματαιώνονται 

αρκετές μεταγγίσεις ασθενών, όπως αναφέρει, σε ανα-
κοίνωσή του, το ΕΚΕΑ. Επίσης, καλεί κάθε νέο ή παλαιό 
αιμοδότη, να προσέλθει στην αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων του Μετρό Συντάγματος, στέλνοντας το μήνυμα 1 
στο 13033 ή συμπληρώνοντας Β1 στη «Βεβαίωση κατ’ 
εξαίρεση μετακίνησης πολιτών» της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας.
Για τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα ληφθούν όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα: Θερμομέτρηση κατά την είσοδο, 
χορήγηση του απαραίτητου εξοπλισμού ατομικής προ-
στασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό), αποστείρωση στις 
καρέκλες αιμοδοσίας, τήρηση των αποστάσεων, τηλεφω-
νικά ραντεβού, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα 

συγχρωτισμού.
Για ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 
2132146716 και 2132146726, (από τη Δευτέρα 1/3 έως 
την Παρασκευή 5/3/21 και ώρες 9:00-15:00)
Για να δώσει κάποιος αίμα χρειάζεται:
- Να είναι 18-65 ετών.
- Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία.
- Να έχει κοιμηθεί τουλάχιστον πέντε ώρες.
- Να αναφέρει τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμβάνει 
στον γιατρό της αιμοδοσίας.
- Εάν έχει κάνει τατουάζ να έχουν παρέλθει τέσσερις μή-
νες.

ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Στο ν/σ «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων»

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ 8 ΕΩΣ ΤΙΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
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Τα 27 δισ. ευρώ αγγίζουν έως το τέλος του Φεβρου-
αρίου οι παρεμβάσεις των συναρμοδίων υπουργείων 
για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 
που επλήγησαν οικονομικά από την αναγκαία εφαρ-
μογή των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ 
σε υγειονομικό επίπεδο στο ένα έτος από την εμφάνιση 
της πανδημίας στη χώρα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Σύμφωνα, δε, με τον απολογισμό που παρουσίασε το 
υπουργείο Οικονομικών, η οικονομική ενίσχυση κατά 
τους τελευταίους 12 μήνες έχει υπερβεί κατά πολύ 
οποιοδήποτε πακέτο στήριξης δόθηκε στη μεταπολεμι-
κή ιστορία της χώρας, ενώ διαμορφώνεται πάνω από 
τον μέσο όρο των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Ενδεικτικά, με βάση τον συγκεκριμένο απολογισμό, τα 
κυριότερα μέτρα είναι τα εξής:
*Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Με τους 5 πρώτους κύ-
κλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έχουν εκταμι-
ευθεί 6,8 δισ. ευρώ σε 544.591 επιχειρήσεις και ελεύ-
θερους επαγγελματίες.
*Αποζημιώσεις Ειδικού Σκοπού. Έχουν εκταμιευτεί πε-
ρίπου 500 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 500.000 
ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που 
απασχολούν έως 20 άτομα.
*Αποζημιώσεις Ειδικού Σκοπού σε εργαζομένους των 
οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε προσωρινή 
αναστολή. Έχουν εκταμιευτεί περίπου 3 δισ. ευρώ 
σε 1.727.577 δικαιούχους, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πρόνοιες για τους εποχικά απασχολούμενους, τις ει-
δικές κατηγορίες εργαζομένων και τους επιστήμονες, 

ενώ επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ είναι το κόστος πλήρους 
κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών τους. Κάλυψη 
από τον κρατικό προϋπολογισμό των εργοδοτικών 
ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων των εποχι-
κών επιχειρήσεων και των ξενοδοχείων δωδεκάμηνης 
λειτουργίας, με κόστος 270 εκατ. ευρώ.
*Αναστολές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Το 
συνολικό ύψος των οφειλών των οποίων έχει αναστα-
λεί η πληρωμή έως σήμερα υπολογίζεται σε 1,5 δισ. 
ευρώ, ενώ σε επιπλέον 250 εκατ. ευρώ υπολογίζονται 
οι εκπτώσεις ΦΠΑ και φορολογικών και ασφαλιστικών 
οφειλών όσων πλήρωσαν εμπρόθεσμα.
*Παράταση επιδομάτων ανεργίας. Στους ανέργους 
των οποίων το επίδομα ανεργίας έληξε κατά το τελευ-
ταίο έτος, δόθηκε παράταση καταβολής δύο μηνών, 
ενώ δόθηκε επιπλέον επίδομα 400 ευρώ σε όσους 
κατέστησαν μακροχρόνια άνεργοι, με το συνολικό κό-
στος να εκτιμάται σε περίπου 1 δισ. ευρώ. 
*Από τα εργαλεία ρευστότητας του Εγγυοδοτικού Προ-
γράμματος (1 και 2) και του ΤΕΠΙΧ 2 έχουν εκταμιευθεί 
δάνεια ύψους 7,3 δισ. ευρώ σε 31.235 επιχειρήσεις.
*Μη καταβολή δημοτικών τελών για επιχειρήσεις των 
οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή 
λόγω της πανδημίας, με κόστος 200 εκατ. ευρώ.
*Ειδικά κλαδικά μέτρα για τη στήριξη του πρωτογε-
νούς τομέα, του πολιτισμού, του αθλητισμού και των 
μεταφορών, με κόστος 300 εκατ. ευρώ.
*Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών 
και νομικών προσώπων, με κόστος 1,6 δισ. ευρώ.
*Μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές, στα μη αλκοολούχα 
ποτά, τον καφέ, στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεα-
τρικών παραστάσεων και συναυλιών, στο τουριστικό 
πακέτο και σε προϊόντα και παρασκευάσματα ατομικής 
υγιεινής, με κόστος περίπου τα 200 εκατ. ευρώ.
*Κάλυψη των τόκων δανείων των επιχειρήσεων που 
πλήττονται από την πανδημία, με κόστος 240 εκατ. 
ευρώ.
*Μείωση ενοικίων, με καταβολή μέρους της έκπτω-
σης στους ιδιοκτήτες. Έως σήμερα, σε 263.379 δι-
καιούχους έχουν γίνει συμψηφισμοί για τους μήνες 
Μάρτιο- Αύγουστο 2020, και σε 176.034 και 205.647 
δικαιούχους έχουν καταβληθεί χρηματικά ποσά στους 
λογαριασμούς τους για τους μήνες Νοέμβριο και Δε-
κέμβριο αντίστοιχα, συνολικού ύψους 84 εκατ. ευρώ.
*Επιδότηση, μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», ση-

μαντικού ποσοστού της δόσης για δανειολήπτες που 
επλήγησαν από την πανδημία και έχουν εξυπηρετού-
μενο ή ρυθμισμένο δάνειο με προσημείωση/υποθήκη 
στην πρώτη κατοικία. Ήδη, 76.939 δικαιούχοι έχουν 
λάβει συνολικά 72 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα.
*Ενίσχυση της Υγείας και κάλυψη αναγκών των φο-
ρέων της Κεντρικής Διοίκησης για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας μέσω της διάθεσης ποσού άνω του 1 
δισ. ευρώ.
Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η στήριξη της 
κοινωνίας και της οικονομίας θα συνεχιστεί και το 
επόμενο διάστημα, με γνώμονα τη στοχευμένη και 
δίκαιη κατανομή των πεπερασμένων δημοσιονομικών 
πόρων.
Συγκεκριμένα, οι επόμενες κινήσεις θα έχουν ως εξής:
*Με νέο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με το 
νέο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών, με νέο 
πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων για μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, με νέο πρόγραμμα επιδότησης 
τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
με το πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας, 
καθώς και με τη συνέχιση, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, 
του μειωμένου ΦΠΑ στις μεταφορές, την εστίαση, τον 
πολιτισμό και το τουριστικό πακέτο, των μειωμένων 
ασφαλιστικών εισφορών και της αναστολής καταβο-
λής της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.
*Με ορθολογική χρήση των ταμειακών διαθεσίμων, 
τα οποία διατηρούνται σε ασφαλή επίπεδα, κυρίως, 
χάρη στις επιτυχείς εξόδους στις αγορές, που ενισχύ-
ουν περαιτέρω την αξιοπιστία της Ελλάδας. Υπενθυ-
μίζεται ότι μέσα στην υγειονομική κρίση, αντλήθηκαν 
πέντε φορές πόροι μέσω της έκδοσης ομολόγων συνο-
λικού ύψους 13 δισ. ευρώ, με το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού στην ιστορία της χώρας.
*Με την άμεση ολοκλήρωση και την εφαρμογή του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σχέ-
διο ρεαλιστικά φιλόδοξο, σύγχρονο και εξωστρεφές, 
το οποίο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, 
συνολικού ύψους έως 32 δισ. ευρώ για τη χώρα, λει-
τουργώντας παράλληλα ως πυξίδα για τον επαναπρο-
σανατολισμό της οικονομίας προς ένα νέο, καινοτόμο, 
ανταγωνιστικό και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό 
πρότυπο.

ΣΤΑ 27 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΟΙ ΠΑΡΕΜβΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
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Με στόχο την ανάπτυξη της νέας γενιάς ασφαλών δορυ-
φορικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη 
μέθοδο της κβαντικής κρυπτογραφίας οπτικών σημάτων, 
ο Αστρονομικός Σταθμός Χολομώντα του ΑΠΘ στη Χαλκι-
δική επελέγη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήμα-
τος (ESA) για την ένταξή του στο πιλοτικό πρόγραμμα, με 
τίτλο «Fibre in the sky» (οπτικές ίνες στον ουρανό), ύστε-
ρα από πρόταση του Τομέα Αστρονομίας, Αστροφυσικής 
και Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Ο εκπαιδευτικός αστρονομικός σταθμός λειτουργεί εδώ 
και χρόνια στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ στον Ταξιάρχη και 
είναι έργο του αείμνηστου καθηγητή Ιωάννη Σειραδάκη 
και του καθηγητή Σταύρου Αυγολούπη. 
Η αναβάθμιση του Αστρονομικού Σταθμού Χολομώντα 

σε ερευνητική υποδομή προτάθηκε από τον αναπληρω-
τή καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ Κλεομένη 
Τσιγάνη, με βασικό στόχο τη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα 
παρατήρησης τεχνητών δορυφόρων. Σε πλήρη ανάπτυ-
ξη, ο σταθμός θα χρησιμοποιεί δύο εξειδικευμένα ρομπο-
τικά τηλεσκόπια, τα οποία θα αξιοποιηθούν και σε άλλα 
ερευνητικά αντικείμενα, όπως η παρατήρηση δυνητικά 
επικίνδυνων παραγήινων αστεροειδών και η ανίχνευση 
πηγών βαρυτικών κυμάτων στα οπτικά μήκη κύματος, 
στο πλαίσιο της συμμετοχής της επιστημονικής ομάδας 
του καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ Νίκου 
Στεργιούλα στο διεθνές πρόγραμμα Virgo.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα χρηματοδο-
τήσει την εγκατάσταση επιπλέον εξοπλισμού που θα επι-
τρέπει την αποστολή και λήψη δεδομένων σε υπερυψηλές 

ταχύτητες, με τη χρήση λέιζερ αντί ραδιοκυμάτων. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Fibre in the sky» (οπτι-
κές ίνες στον ουρανό) θα παρέχονται υπηρεσίες όπως: 
διασύνδεση και ενοποίηση δορυφορικών συστημάτων, 
υποστήριξη επίγειων δικτύων και παροχή τηλεπικοινω-
νιακών υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις 
έρευνας και διάσωσης και σε έκτακτες περιστάσεις (π.χ. 
φυσικές καταστροφές), κάλυψη απομακρυσμένων πε-
ριοχών με τηλεπικοινωνίες υψηλών ταχυτήτων και εξ’ 
αποστάσεως χειρισμός εξοπλισμού σε απομακρυσμένα 
σημεία.
Το πρόγραμμα «Fibre in the sky» αποτελεί τμήμα 
του ευρύτερου προγράμματος Euro QCI (Quantum 
Communication Infrastructure).

Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση των μονάδων απο-
θήκευσης ενέργειας της Eunice Energy Group (EEG) στην 
Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη, συνολικού ύψους άνω 
των 600 εκατ. ευρώ, καθώς εγκρίθηκαν από τη Ρυθμιστι-
κή Αρχή Ενέργειας οι άδειες παραγωγής για τα δύο έργα, 
όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Ο προγραμματισμός του Ομίλου για τους δύο σταθμούς 
προβλέπει την έναρξη κατασκευή τους εντός του 2021 και 
έναρξη λειτουργίας από το 2022, εφόσον ολοκληρωθούν 
εγκαίρως οι απαιτούμενες εγκρίσεις όρων περιβαλλο-
ντικών αδειών, όρων σύνδεσης και κατασκευαστικών 
αδειών. Πρόκειται για μονάδες δυναμικότητας 250 MW 
η κάθε μία οι οποίες, όπως επισημαίνει ο όμιλος συμβάλ-

λουν στην ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, 
αυξάνοντας τη δυνατότητα για συμμετοχή στην περιφε-
ρειακή και ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και ταυτόχρονα 
υπηρετούν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους του 
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 
που προβλέπουν αύξηση της παραγωγής ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι μονάδες αποθήκευσης 
ενέργειας αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ασφα-
λή και οικονομική ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και την υποστήριξη της ενερ-
γειακής ασφάλειας και αυτάρκειας της χώρας.
Η Eunice υπογραμμίζει πως τα έργα συνδέονται με το 
Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτι-

κών περιοχών και εξασφαλίζουν τη βέλτιστη χρήση των 
υφισταμένων δικτύων Υψηλής Τάσης των περιοχών. Οι 
μονάδες αποθήκευσης θα αξιοποιούν την τεχνολογία των 
ιόντων λιθίου, ενώ οι μπαταρίες και άλλα υποσυστήματα 
θα παράγονται στη χώρα μας. 
Σημειώνεται ότι το έργο της Πτολεμαΐδας συμπεριλήφθη-
κε το Νοέμβριο του 2020 στη νέα έκδοση του Δεκαετούς 
Πλάνου Ανάπτυξης Ευρωπαϊκών Δικτύων ενώ από το Δε-
κέμβριο αποτελεί υποψήφιο έργο για συμπερίληψη στην 
λίστα Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το 2021.

Τη συμπαράστασή τους στον πρύτανη του ΑΠΘ, κα-
θηγητή Νίκο Παπαιωάννου εκφράζουν 223 καθηγητές 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, δηλώνοντας 
ότι στέκονται «απέναντι στην απόπειρα στοχοποίησης 
του». Όπως αναφέρουν ο πρύτανης «αναγκάστηκε, όπως 
όφειλε εφαρμόζοντας τον νόμο, να ζητήσει τη βοήθεια 
της εισαγγελίας» καθώς «ο νόμος για την προάσπιση της 
δημοκρατικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου πρέπει να 
εφαρμόζεται». 
Οι υπογράφοντες καθηγητές, ανάμεσα τους οι Νίκος Αλι-
βιζάτος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Σπύρος Βούγιας, Αχιλλέας 
Γραβάνης, Ιωακείμ Γρυσπολάκης, Αχιλλέας Ζαπράνης, 
Ορέστης Καλογήρου, Βάσω Κιντή, Σταμάτης Κριμιζής, 
Ευάνθης Χατζηβασιλείου αναφέρουν συγκεκριμένα σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ: «Ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στήμιου Θεσσαλονίκης κ. Ν. Παπαϊωάννου αναγκάστηκε, 

όπως όφειλε εφαρμόζοντας τον νόμο, να ζητήσει τη βοή-
θεια της εισαγγελίας η οποία στη συνέχεια απευθύνθηκε 
στην αστυνομία, όταν εξωπανεπιστημιακοί και φοιτητές 
κατέλαβαν το κτίριο της διοίκησης χρησιμοποιώντας 
λοστούς και εργαλεία διάρρηξης και απαίτησαν από τους 
εργαζόμενους στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας 
να αποχωρήσουν, απειλώντας ευθέως τη σωματική τους 
ακεραιότητα».
Συμμερίζονται δε τις θέσεις που διατύπωσε ο κ. Παπαϊω-
άννου ότι «ο φόβος έφερε την ανοχή και η ανοχή διαιώνι-
σε τον φόβο. Η επιβολή απόψεων περιθωριακών ομάδων 
διά της βίας έγινε άγραφος νόμος, εγκαθιδρύοντας ένα 
άτυπο καθεστώς ομηρίας καθηγητών, εργαζόμενων και 
φοιτητών, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν, δέχθηκαν ανοίκειες 
επιθέσεις, χτυπήθηκαν βάναυσα, διαπομπεύτηκαν χυ-
δαία, καταπατήθηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους»

«Το ΑΠΘ και όλα τα πανεπιστήμια πρέπει να υπερασπίζο-
νται την ελευθερία και τη δημοκρατική νομιμότητα στην 
ακαδημαϊκή ζωή. Η πλειονότητα της πανεπιστημιακής 
κοινότητας και της κοινωνίας στηρίζουν αυτούς τους στό-
χους. Η βία, η απειλή χρήσης βίας, η κατάληψη του δημό-
σιου χώρου σε βάρος άλλων, για την προώθηση οποιων-
δήποτε αιτημάτων και διεκδικήσεων, δεν είναι και δεν 
θα γίνουν ποτέ αποδεκτές. Όσοι και όσες υπογράφουμε, 
πιστεύουμε ότι ο νόμος για την προάσπιση της δημοκρατι-
κής λειτουργίας του Πανεπιστημίου πρέπει να εφαρμόζε-
ται. Είμαστε  δίπλα στον πρύτανη του ΑΠΘ και στεκόμαστε 
απέναντι στην απόπειρα στοχοποίησής του», καταλήγουν 
οι καθηγητές στο κείμενό που συνυπογράφουν.

o ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ ΤΟΥ ΑΠΘ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «fIBre IN the SKy» 
Του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ eUNICe ΣΤΗΝ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΑΠΘ ΑΠΟ 223 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
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Αναλυτικό σχέδιο για το πανευρωπαϊκό άνοιγμα του 
τουρισμού παρουσίασε ο υπουργός Τουρισμού Χά-
ρης Θεοχάρης, στην έκτακτη άτυπη τηλεδιάσκεψη 
των υπουργών Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε τη 
σημασία του πιστοποιητικού εμβολιασμού, το οποίο 
χαρακτήρισε ως «σημείο-κλειδί» στο ευρύτερο εγχεί-
ρημα του ανοίγματος του τουρισμού στο προσεχές 
διάστημα. Όπως επισήμανε ο υπουργός, «με την υι-
οθέτηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού θα επιτευ-
χθεί η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ελευθερίας 
μετακίνησης των τουριστών, τόσο εντός της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, όσο και στα ταξίδια από και προς τρίτες 
χώρες».
Ο Χάρης Θεοχάρης ανέπτυξε το ελληνικό σχέδιο για το 
άνοιγμα του τουρισμού, επισημαίνοντας ότι «ο εμβο-
λιασμός δεν θα είναι, σε καμία περίπτωση, υποχρεωτι-
κός, ούτε θα τίθεται σαν προϋπόθεση για να ταξιδέψει 
κάποιος. Το πιστοποιητικό δεν παραβιάζει, ούτε καν 
απειλεί έστω και στο ελάχιστο, τα προσωπικά δεδομέ-
να των ταξιδιωτών. Ωστόσο, ένα τυποποιημένο, ενιαίο 
έγγραφο για όσους έχουν εμβολιαστεί, θα μπορούσε 
να χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση με εναέρια, θα-
λάσσια και επίγεια μέσα μεταφοράς. Η σχετική πρότα-
ση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη βρή-
κε εύφορο έδαφος, όπως φάνηκε στις δύο τελευταίες 
Συνόδους Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, 
έχουμε πολύ δρόμο ακόμη έως την καθολική εφαρμο-
γή του πιστοποιητικού εμβολιασμού».
Όπως είπε ο Χάρης Θεοχάρης, «πέρυσι προσπαθήσαμε 
να ανταπεξέλθουμε αμυντικά στις έκτακτες, άγνωστες 
συνθήκες της υγειονομικής κρίσης. Φέτος, όμως, είναι 
ανάγκη να αναλάβουμε δυναμικά πρωτοβουλίες και, 

ιδανικά, να ορίσουμε ένα κοινό πλαίσιο κανονισμών. 
Όσο πιο ξεκάθαρα είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε, 
τόσο θα ελαχιστοποιούμε την αβεβαιότητα. Η αίσθη-
ση ασφάλειας είναι στοιχείο κεφαλαιώδους σημασίας 
για να αποφασίσει κάποιος να ταξιδέψει μακριά από τη 
χώρα του».
Ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού επισήμανε ότι «πλέον 
η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πολύτιμα εργαλεία για 
την ασφάλεια των τουριστικών μετακινήσεων. Αυτά 
είναι τα “rapid tests”, τα μοριακά τεστ (PCR), η μεγάλη 
επιχείρηση εμβολιασμού των πολιτών σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τεστ αντιγόνων, ο επιδη-
μιολογικός χάρτης που καταρτίζει και ενημερώνει δι-
αρκώς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων (ECDC) και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για τις μετακινήσεις τουριστών από και προς τρίτες 
χώρες».
Ειδικά για τα «rapid tests», ο κ. Θεοχάρης είπε ότι 
«μπορούν να αλλάξουν εντελώς τους όρους ολόκλη-
ρου του “παιχνιδιού”. Και η Κομισιόν έχει ανοίξει το 
δρόμο για την ευρεία εφαρμογή τους, καθώς έχουν 
ήδη εγκριθεί πολλά και διαφορετικά τεστ κατόπιν κλι-
νικών δοκιμών».
Συνοψίζοντας, ο υπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι 
«έχουμε την πεποίθηση πως οι εφαρμογές της ψηφι-
ακής τεχνολογίας, καθώς και η ευρεία τυποποίηση 
των τεστ και του πιστοποιητικού εμβολιασμού, θα 
καταστήσουν εφικτό τον ασφαλή τουρισμό. Με αυτά 
τα μέσα και με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των 
προσωπικών δεδομένων κάθε ταξιδιώτη, θα πετύχου-
με τη σταδιακή απελευθέρωση των μετακινήσεων και 
την επαναδραστηριοποίηση του τουριστικού τομέα».
Ο κ. Θεοχάρης επανέλαβε ότι «οι αποφάσεις τις οποίες 

η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει άμεσα, θα 
πρέπει να αφορούν: 1) στην καθιέρωση κοινής ευρω-
παϊκής φόρμας PLF (Passenger Locator Form-Έγγρα-
φο Εντοπισμού Ταξιδιώτη), 2) στην υιοθέτηση Κοινού 
Πιστοποιητικού Εμβολιασμού, 3) στην αντιμετώπιση 
των ιδιαιτέρως αυξημένων αναγκών για επενδύσεις -Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποφανθεί ότι ο τουρι-
σμός, συνεπεία της COVID-19, αντιμετωπίζει πιεστικό 
έλλειμμα ρευστότητας και φερεγγυότητας. Συνεπώς, 
ο τουριστικός κλάδος εμφανίζει το χαμηλότερο δείκτη 
εμπιστοσύνης και τη μεγαλύτερη ανάγκη επενδύσεων 
από τα 14 βιομηχανικά οικοσυστήματα- και 4) στην 
προστασία των εποχιακών επιχειρήσεων με βραχυ-
πρόθεσμα χρηματοδοτικά εργαλεία. -Με αυτά θα μπο-
ρέσουν να επανεκκινήσουν άμεσα τη δραστηριότητά 
τους. Χωρίς αυτά κινδυνεύουν να κλείσουν οριστικά».
Ο Χάρης Θεοχάρης ολοκλήρωσε την εισήγησή του 
στην έκτακτη άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών 
Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας 
επιγραμματικά τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυ-
βέρνησης για την ενίσχυση του τουριστικού τομέα, 
αξιοποιώντας πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης για τις συνέπειες της πανδημίας. Ο κ. Θε-
οχάρης αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό του 
υπουργείου Τουρισμού προς την κατεύθυνση της βιώ-
σιμης ανάπτυξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. 
Πρωταγωνιστικός ρόλος σε αυτή την προσπάθεια έχει 
ανατεθεί στις ειδικές μορφές τουρισμού (πχ γαστρονο-
μικός, καταδυτικός κά), οι οποίοι ενισχύονται και προ-
βάλλονται σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προδια-
γραφές, αλλά και σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική.

Ζεστός υπήρξε ο φετινός χειμώνας 2020-21, με 
εξαίρεση τις περιόδους δύο συγκεκριμένων κακο-
καιριών (Λέανδρος 14-18/01/2021 και Μήδεια 13-
17/02/2021), όπως προκύπτει από την ανάλυση της 
μέγιστης θερμοκρασίας ανά ημέρα και την απόκλισή 
της από τη μέση τιμή της τελευταίας δεκαετίας (2010-
2019) για τέσσερις πόλεις της Ελλάδας, όπου λειτουρ-

γούν εδώ και πολλά χρόνια σταθμοί του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, η ανάλυση 
έγινε για τους σταθμούς στη Φλώρινα, στη Θεσσαλο-
νίκη/Καλαμαριά, στην Αθήνα/Γκάζι και στο Ηράκλειο. 
Στο μεγαλύτερο διάστημα των τριών μηνών Δεκεμβρί-
ου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου (90 ημέρες συνολι-

κά) η θερμοκρασία ήταν υψηλότερη από τις κανονικές 
τιμές για μεγάλο αριθμό ημερών (πχ για τις 66 από τις 
90 ημέρες του χειμώνα στην Θεσσαλονίκη). 
Ο θερμότερος μήνας του χειμώνα ήταν ο Ιανουάριος 
του 2021, με σημαντική απόκλιση της μέσης μέγιστης 
θερμοκρασίας από τη μέση τιμή της τελευταίας δεκαε-
τίας, και στους τέσσερις σταθμούς.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Χ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Στην έκτακτη άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Τουρισμού της ΕΕ

ΖΕΣΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2020-2021 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με θερμότερο τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου
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Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το ΑΠΕ η διαδικασία της 
πρώτης ανάγνωσης των διατάξεων του νομοσχεδίου 
για τις δημόσιες συμβάσεις, στις επιτροπές Παραγωγής 
και Εμπορίου της Βουλής και Εθνικής ‘Αμυνας και Εξω-
τερικών Υποθέσεων. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου 
τάχθηκε η ΝΔ. Επιφύλαξη δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα 
Αλλαγής και Ελληνική Λύση. Καταψήφισε το ΚΚΕ και 
το ΜέΡΑ25. 
Της ψηφοφορίας επί της αρχής του νομοσχεδίου, προ-
ηγήθηκε μαραθώνια διαδικασία ακρόασης φορέων. 
Ο Γιώργος Στασινός από το ΤΕΕ υπογράμμισε την 
ανάγκη τροποποίησης του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, «προκειμένου η 
χώρα να επιστρέψει στο δρόμο της ανάκαμψης, προ-
κειμένου να έχουμε ανάπτυξη το επόμενο διάστημα 
μετά την υγειονομική κρίση». Αναφερόμενος στον 
ρόλο που ανατίθεται πλέον στο ΤΕΕ, ο κ. Στασινός είπε 
«είναι ένα στοίχημα για το Τεχνικό Επιμελητήριο που 
έχει αποφασίσει όμως να δώσει τη μάχη και να βοη-
θήσει ώστε απορροφηθούν ευρωπαϊκοί πόροι όσο το 
δυνατό πιο σύντομα». 
Ο Μιχάλης Μητσόπουλος, εκ μέρους του ΣΕβ, 
χαιρέτισε την προσπάθεια για «την απλοποίηση του 
πλαισίου, τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την 
επιτάχυνση των διαδικασιών, την ενίσχυση της δι-
αλειτουργικότητας των διάφορων συστημάτων και 
μητρώων, τη μείωση του βάρους στο δικαστικό σύ-
στημα». 
Ο Σπύρος Μάμαλης από το Γεωτεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδας που είπε ότι το νομοσχέδιο, σε γε-
νικές γραμμές, κινείται σε σωστή κατεύθυνση, τάχθηκε 
υπέρ της αύξησης του ορίου απευθείας αναθέσεων για 
υποστήριξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 
Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας εκ μέρους του Οικο-
νομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επίσης ανέφε-
ρε ότι το νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση. 
Επισήμανε ωστόσο ότι «η έκδοση ενός μεγάλου αριθ-
μού υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή του 
νόμου, δημιουργεί και τις συνήθεις καθυστερήσεις 
στην υλοποίησή του». 
Ο Σέργιος Λαμπρόπουλος εκ μέρους του Εθνι-
κού Συμβουλίου βιομηχανίας Υποδομών και 
Κατασκευών, είπε ότι το νομοσχέδιο έχει θετικές 
διατάξεις όπως ίδρυση ενιαίου συστήματος τεχνικών 

προδιαγραφών, τιμολόγησης τεχνικών έργων και με-
λετών καθώς και η επίσπευση των απαλλοτριώσεων 
για κρίσιμα έργα. «Εφόσον ψηφιστεί, τελικά, το παρόν 
νομοσχέδιο, θεωρούμε απαραίτητη την πραγματοποί-
ηση σε πανελλήνια κλίμακα συστηματικών ποσοτικών 
και ποιοτικών ελέγχων των νερών, από ανεξάρτητους 
ιδιωτικούς φορείς συμβούλων μηχανικών, μέσω συμ-
βάσεων ασφαλών πλαισίων, υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Υποδομών», είπε ο κ. Λαμπρόπουλος.
Ο Παναγιώτης Τονιόλος, εκ μέρους του Συν-
δέσμου Εταιρειών Γραφείων Μελετών, υπο-
γράμμισε ότι ο ρόλος των μελετητών και των επιβλε-
πόντων, πρέπει να είναι ισχυρός, ανεξαρτήτως του 
κατασκευαστή και συνδεδεμένος με τον κύριο του 
έργου. «Η ευρεία υιοθέτηση του συστήματος μελέ-
τη-κατασκευή και η υποβολή προσφορών πριν την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως προβλέπεται στο 
σχέδιο νόμου, δεν αποτελεί την επικρατούσα διεθνώς 
πρακτική, ούτε στα αμιγώς δημόσια έργα, ούτε και στα 
ιδιωτικά», επισήμανε ωστόσο και πρόσθεσε ότι «πρέ-
πει τουλάχιστον να προβλεφθεί ότι η υποβολή των τε-
χνικών και οικονομικών προσφορών των υποψήφιων 
κατασκευαστών, θα έπεται της έκδοσης των περιβαλ-
λοντικών όρων». 
Ο Εμμανουήλ βραϊλας, εκ μέρους του Συνδέ-
σμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων, 
χαρακτήρισε σημαντική βελτίωση την πρόβλεψη 
ίδρυσης ενιαίου συστήματος τεχνικών προδιαγρα-
φών και τιμολόγησης τεχνικών έργων και μελετών, 
την εισαγωγή του θεσμού του Συμβουλίου Επίλυσης 
Διαφωνιών, την εισαγωγή του θεσμού της ιδιωτικής 
επίβλεψης των έργων.
Ο Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος, εκ μέρους της 
Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μη-
χανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, είπε 
ότι η ιδιωτική επίβλεψη που είναι πάγια πρόταση της 
ΠΕΔΜΕΔΕ και κινείται στη θετική κατεύθυνση του νό-
μου. Για να μην επιβαρυνθεί υπέρμετρα με διοικητικές 
διαδικασίες η εκτέλεση του έργου, πρότεινε την κατάρ-
γηση της καθημερινής συμμετοχής της διευθύνουσας 
υπηρεσίας στην εκτέλεση του έργου, όταν η επίβλεψη 
έχει ανατεθεί σε ιδιώτη. 
Ο Ιωάννης Κούτρας εκ μέρους της ΕΑβ, είπε 
ότι το νομοσχέδιο έχει αρκετά θετικά σημεία σημει-

ώνοντας πάντως ότι υπάρχει ανάγκη στήριξης της 
εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα της 
κρατικής, καθόσον αποτελεί στρατηγικό μοχλό επι-
χειρησιακής αυτάρκειας, αλλά και αυτονομίας των 
Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, η οποία πρέπει να επι-
βιώσει, αλλά και επιπλέον να αναβαθμιστεί.
Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, εκ μέρους της 
ΚΕΔΕ, επισήμανε ότι με το νομοσχέδιο εισάγεται υπο-
χρέωση της αναθέτουσας αρχής για έργα εκτιμώμενης 
αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ να αναρτώ-
νται οι μελέτες κατασκευής του έργου, τουλάχιστον 
δύο μήνες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. «Τα 
περισσότερα έργα των Δήμων είναι στο όριο αυτό, εί-
ναι κοντά στο εκατομμύριο και πάνω και φοβόμαστε, 
ότι παρότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση θα δημι-
ουργήσει ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις», επισή-
μανε ωστόσο ο πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΕ. 
Αποκλεισμό των απαράδεκτα χαμηλών προσφορών 
για τα έργα κάτω του κοινοτικού ορίου, ουσιαστικά 
δηλαδή για τα έργα κάτω των πέντε εκατομμυρίων, 
ζήτησε ο Γιώργος βλάχος, Πρόεδρος του Πα-
νελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών 
(ΣΑΤΕ). «Στο νομοσχέδιο γίνεται μια προσπάθεια να 
δοθεί μία λύση στο θέμα αυτό, αλλά θεωρούμε ατελέ-
σφορη», είπε ο κ. Βλάχος. Εξέφρασε επίσης ανησυχία 
ότι οι πολλές υπουργικές αποφάσεις που θα απαιτη-
θούν για την εφαρμογή των νέων διατάξεων, θα επι-
φέρουν σοβαρές καθυστερήσεις στα έργα. 
Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος από την Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας χαιρέτισε «την 
προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων να εκσυγχρονίσει το νόμο για τις δημόσιες 
συμβάσεις και να καταστήσει περισσότερο λειτουργικό 
και ευέλικτο ώστε να επιταχύνονται οι σκοποί του με 
μεγαλύτερη σαφήνεια, διαφάνεια και αποτελεσματι-
κότητα». Ταυτόχρονα όμως εξέφρασε σοβαρές επι-
φυλάξεις για τις εξουσίες που δίνει η κυβέρνηση στο 
ΤΕΕ και ανησυχία για το ενδεχόμενο οι διατάξεις να 
οδηγήσουν στη δημιουργία προστριβών στις σχέσεις 
μεταξύ των Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων και 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
 
Συνέχεια στη σελ. 18

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Boυλή: Ψηφίστηκε επί της αρχής το σχέδιο νόμου που αλλάζει το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων
Τι είπαν οι εκπρόσωποι των φορέων στη διαδικασία ακρόασης 
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Συνέχεια από τη σελ. 17

Ο Φάνης Σπανός, εκ μέρους της Ένωσης Περι-
φερειών Ελλάδος, είπε ότι το νομοσχέδιο είναι ξε-
κάθαρα σε θετική κατεύθυνση υπέρ της απλοποίησης 
διαδικασιών, υπέρ της επίσπευσης, υπέρ της δυνατό-
τητας να ωριμάσουν οι ΟΤΑ με ταχύ και πλήρη τρόπο 
τις μελέτες τους για να υλοποιούν έργα.
Στον αντίποδα, ο Δημήτρης Δημόπουλος Πρόε-
δρος του ΔΣ της Επαγγελματικής και Επιστημο-
νικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μη-
χανικών, ζήτησε να αποσυρθούν οι διατάξεις που 
αφορούν στο πειθαρχικό δίκαιο του ΤΕΕ. Οι διατάξεις 
αυτές «θα μας υποχρεώσουν μέσω δικαστικών αγώ-
νων και άλλων διαδικασιών, να αντισταθούμε, διότι 
με την βία και χωρίς να ερωτηθούμε, χωρίς να συναι-
νέσουμε, χωρίς να έχουμε τα δικαιώματα που έχουν 
τα μέλη του ΤΕΕ, θα υπαγόμαστε σε ένα πειθαρχικό 
φορέα, τον οποίο δεν μπορούμε στοιχειωδώς να ελέγ-
ξουμε», είπε και τόνισε: «το ΤΕΕ, είναι ένας οργανισμός 
ένωση επιχειρηματιών, ένωση μελών που αγωνίζο-
νται για τα συνδικαλιστικά και τα επαγγελματικά τους 
ενδιαφέροντα. Τα μέλη μας αντιμετωπίζουν καθημε-
ρινά στην πράξη κατά την άσκηση του επαγγέλματός 
τους, την αντιπαλότητα του ΤΕΕ».
«Εφαρμογή εθνικής αμυντικής βιομηχανικής στρα-
τηγικής, που μέσα από την ανάληψη βιομηχανικού 
έργου από ελληνικές αμυντικές εταιρείες, θα εξασφα-
λίζει την ασφάλεια εφοδιασμού και την επιχειρησιακή 
αυτονομία των ενόπλων δυνάμεων», ζήτησε ο Ευ-
άγγελος βερονικιάτης, Πρόεδρος της Ένωσης 
Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής.
«Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, πρέπει να συμμε-
τέχει με τις βιομηχανικές επιστροφές ή με ανάληψη έρ-
γου στο follow up support», ανέφερε ο Αναστάσιος 
Ροζόλης, Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελ-
ληνικών Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 
Στη σωστή κατεύθυνση, είπε ότι κινείται το νομοσχέδιο 
και ο Ευάγγελος Γεωργούσης, Πρόεδρος του 
ΔΣ του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων.
«Αντιλαμβάνονται οι πάντες ότι σήμερα, ότι εάν προ-
χωρήσει η ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως είναι, χω-
ρίς να προβλεφθεί η δημοσίευση των διακηρύξεων 
δημοπρασιών στις επαρχιακές εφημερίδες σβήνει και 
τυπικά και οριστικά ο επαρχιακός τύπος», προειδοποί-

ησε ο Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος, Πρόεδρου του 
ΔΣ της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών 
Εφημερίδων Ελλάδος.
Ο Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος του Τα-
μείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων, υπογράμμισε ότι «είναι θέμα δημόσιου συμ-
φέροντος η σύνδεση του ύψους εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης, με τον προϋπολογισμό του έργου της 
υπηρεσίας. Γιατί, πάνω σε αυτό η υπηρεσία έρχεται να 
υπερασπίσει το δημόσιο συμφέρον». 
Η Θεοδοσία Νάντσου, εκ μέρους της wwf 
hellas, ζήτησε την απόσυρση του άρθρου για τις 
υπο-περιοχές ήπιας ανάπτυξης. «Όσα χρόνια ασχο-
λούμαστε με την περιβαλλοντική νομοθεσία και παρα-
κολουθούμε τα νομοσχέδια, τέτοια διάταξη δεν έχουμε 
ξαναδεί. Ουσιαστικά αυτό που κάνει το άρθρο αυτό 
είναι ότι αποσυντονίζει, αποδιοργανώνει τις περιοχές 
Natura, διαλύει τις περιοχές Natura», είπε η εκπρόσω-
πος της WWF Hellas και υπογράμμισε ότι «οι περιοχές 
Natura δεν είναι επιλογή κάθε χώρας, είναι κοινοτική 
υποχρέωση να προστατεύονται ακέραιες και όχι σε 
κομμάτια». Το συγκεκριμένο άρθρο, ανέφερε επίσης, 
ρεζιλεύει την Ελλάδα για άλλη μία φορά, ως παραβιά-
ζουσα την Οδηγία για τους οικοτόπους σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και ήδη 12 περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν 
προχωρήσει σε κοινή ανακοίνωση και έχουν συλλέξει 
20.000 υπογραφές.
Η Ελισάβετ Πανουτσάκου, Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρε-
τών Περιφερειών Ελλάδος, προειδοποίησε ότι το 
νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις οδηγεί στην 
υπονόμευση του ρόλου των δημοσίων υπηρεσιών και 
στην απαξίωση του επιστημονικού τους δυναμικού, 
με ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου των επιχειρημα-
τικών ομίλων σε όλη τη σφαίρα της οικονομίας. «Είναι 
ξεκάθαρο ότι δεν αντέχετε να υπάρχουν υπάλληλοι, 
μηχανικοί και τεχνικοί που μπορεί να φρενάρουν τις 
μεγαλοκατασκευαστικές, γιατί κάνουν ουσιαστική επί-
βλεψη και πραγματικές επιμετρήσεις, υπάλληλοι που, 
ως επιβλέποντες, αναδεικνύουν τις καθυστερήσεις των 
περισσότερων αναδόχων που διαφωνούν με τις αναι-
τιολόγητες παρατάσεις, με τις αυθαίρετες τροποποιή-
σεις των συμβάσεων κ.λπ», είπε απευθυνόμενη στην 
κυβέρνηση, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας.

«Για τους εργαζόμενους στις αποκεντρωμένες διοι-
κήσεις που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή πολ-
λών τεχνικών έργων, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο 
για τις δημόσιες συμβάσεις κινείται στην ίδια γραμμή 
απελευθέρωσης και συγκέντρωσης στον κλάδο των 
κατασκευών στα χέρια μιας μικρής ομάδας επιχει-
ρηματικών ομίλων», είπε ο Γαβριήλ Ιωαννίδης, 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερ-
γαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
Ελλάδος και κατήγγειλε: « παραδίδονται η επίβλε-
ψη και εκτέλεση των δημόσιων έργων, αλλά και των 
μελετών, εκπόνηση/παραλαβή σε επιχειρηματικούς 
ομίλους με πρόσχημα την υποστελέχωση των δημοσί-
ων υπηρεσιών που η ίδια η κυβέρνηση συντηρεί, τόσο 
αξιοποιώντας το ΤΕΕ ως κεντρικό θεσμικό φορέα, όσο 
και εισάγοντας Μητρώα ιδιωτών που θα αναλάβουν 
τις σχετικές διαδικασίες, όπως οι ηλεκτρονικές άδειες».
«Με το παρόν νομοσχέδιο, οι ιδιώτες καθορίζουν τις 
τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα, ιδιώτες θα καθορί-
ζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών, δηλαδή 
το ίδιο το κόστος των έργων, ιδιώτες θα εκπονούν τις 
μελέτες των έργων. Αυτές τις μελέτες θα τις επιβλέ-
πουν πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς», ανέφερε ο 
Δημήτρης Πετρόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣ της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διπλωματούχων 
Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων.
«Για τις περιοχές NATURA μπορούν να δημιουργούνται 
τρύπες στις περιοχές NATURA. Να είναι διάτρητες δη-
λαδή, και ‘δύνανται να καθορίζονται με Προεδρικό Δι-
άταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό 
περιοχές προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυ-
ξιακών έργων’», σημείωσε η Αικατερίνη Γιαννού-
λια εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων και πρό-
σθεσε: «Η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί 
να γίνεται με έναν διακοπτόμενο τρόπο από τα συμ-
φέροντα των αγορών και δεν μπορούμε να βλέπουμε 
βιότοπους, οικοτόπους και άλλες περιοχές οι οποίες 
πρέπει να προστατευθούν ως σύνολο, να έχουν μέσα 
«τρύπες» της λεγόμενης ανάπτυξης».

Συνέχεια στη σελ. 19

BoΥΛΗ: ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜβΑΣΕΩΝ
Τι είπαν οι εκπρόσωποι των φορέων στη διαδικασία ακρόασης 
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Συνέχεια από τη σελ. 18

«Βασικός άξονας του νομοσχεδίου είναι η μεταφορά 
του ελεγκτικού έργου, που πάγια και ορθά ασκούσε 
το δημόσιο σε ιδιώτες, για να καλυφθούν και με αυτό 
το τρόπο οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Για μας, 
όμως, αυτό δεν αποτελεί λύση του προβλήματος, απλά 
είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή», τόνισε ο Φίλιπ-
πος Κυριάκος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Μηχανικών 
Δημοσίων Υπαλλήλων.
«Διευρύνεται και επεκτείνεται, με το παρόν σχέδιο 
νόμου, η είσοδος ιδιωτών σε κρίσιμες λειτουργίες και 
αρμοδιότητες δημόσιων υπηρεσιών», είπε ο Πέτρος 
Πετρίδης, μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ΠΟΕ-ΟΤΑ.

«Σήμερα βλέπουμε, στο παρόν προς ψήφιση νομο-
σχέδιο, τη μετατροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος σε κομβική αναθέτουσα αρχή και υπηρεσία 
μητρώου ΓΕΜΗ για τεχνικές υπηρεσίες και λοιπά, 
υποκαθιστώντας τα Υπουργεία Υποδομών και Ανά-
πτυξης αντίστοιχα. Με τη σχεδιαζόμενη αποκλειστική 
διαχείριση του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, το Τεχνικό 
Επιμελητήριο αποκτά πλέον ένα μονοπωλιακό χαρα-
κτήρα, αφού ενιαίος ψηφιακός χάρτης θα αποτελέσει 
το εθνικό υπόβαθρο για πολλές κατηγορίες μελετών», 
ανέφερε ο Χαράλαμπος Θεοδοσιάδης, Πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ερ-
γαζομένων ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο κ. Θεοδοσιάδης είπε ότι δεν 
θα υπάρχει κανένας έλεγχος στα έργα από το κράτος.
Ο Ιωσήφ Αβραμίδης από τη Διεθνή Διαφάνεια 
Ελλάδος, χαρακτήρισε προβληματικές, από πλευράς 
διαφάνειας και λογοδοσίας, διατάξεις του νομοσχεδί-

ου, μεταξύ των οποίων την αύξηση του ορίου απευθεί-
ας αναθέσεων από τις 20.000 ευρώ, που είναι σήμερα, 
στα 30.000 ευρώ για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες 
και στις 60.000 ευρώ για τα έργα. «Τα όρια των απευ-
θείας αναθέσεων έχουν στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί 
και εξακολουθούν να λειτουργούν συχνά ως πηγή δια-
φθοράς και αδιαφάνειας. Αυτό, λοιπόν, σήμερα ενόψει 
του ότι μιλάμε για συμβάσεις των 20.000 ευρώ. Αν, 
λοιπόν, αυξηθεί το όριο αυτό στις 30.000 αυξάνεται 
ανάλογα ο κίνδυνος διασπάθισης δημόσιου χρήματος 
και μειώνεται αντιστρόφως ανάλογα η διαφάνεια στις 
συμβάσεις αυτές», είπε ο κ. Αβραμίδης και αναφέρθη-
κε και στους ιδιωτικούς φορείς επίβλεψης των έργων, 
λέγοντας ότι δημιουργεί ζήτημα και «πρέπει να προσε-
χθεί, ιδιαίτερα από τη στιγμή που μιλάμε για επιλογή 
ελεγκτικού φορέα από τον ελεγχόμενο, ο οποίος θα 
είναι υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής του». 

Μηδενικά ενοίκια δικαιούνται και τα υποκαταστήματα 
επιχειρήσεων που είναι κλειστές με κρατική εντολή. 
Αυτό προβλέπει -σύμφωνα με το ΑΠΕ- απόφαση του 
υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπου-
λου.
Η απόφαση είναι η ακόλουθη:
1. Η υπό στοιχεία Α.1025/2021 (Β’ 538 και Β’655) από-
φαση του υφυπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται 
ως εξής:
«1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκα-
τάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκα-
τάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία 
έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής 
ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προλη-
πτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με 
τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομι-
κά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία:
α) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευ-
τερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 
στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 
έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισο-
δήματος φορολογικού έτους 2019 και περιλαμβάνεται 
στους ΚΑΔ του Παραρτήματος, το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μι-
σθώματος - ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ - ή του 40% του συνολικού 
μισθώματος - ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ - για τους μήνες Ιανουάριο 
και Φεβρουάριο 2021, εφαρμόζοντας το ευνοϊκότερο 
για τον μισθωτή ποσοστό μείωσης του μισθώματος, 
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μι-
σθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και 
τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), 
όπως ισχύει,
β) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότη-
τας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ 
δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 
2021 στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθά-
ριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και συμπερι-
λαμβάνεται στους ΚΑΔ του ΠΙΝΑΚΑ Β’ του Παραρτή-
ματος και έχει ενεργό κύριο ΚΑΔ υποκαταστήματος/
υποκαταστημάτων την 4η Ιανουαρίου 2021 που συ-
μπεριλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α’ του Παραρτήματος 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 
συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κεί-
μενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 

του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει. Για την 
εφαρμογή της παρούσας, ως υποκατάστημα ορίζεται 
οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγ-
γελματική εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται 
παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα [κωδικός 
εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS (10) - 
υποκατάστημα]».
2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγού-
μενη παράγραφο, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) λαμβάνονται, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί 
στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και την 9η 
Φεβρουαρίου 2021.
3. Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 
4/1/2021, για την εφαρμογή των οριζόμενων στην 
παράγραφο 1 της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη ο κύ-
ριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξής τους από την 
4/1/2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας. 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία 
έναρξης υποκαταστήματος μετά την 4/1/2021 λαμ-
βάνεται υπόψη ο ενεργός κύριος ΚΑΔ υποκαταστήμα-
τος κατά την έναρξη του υποκαταστήματος από την 
4/1/2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας 
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Ενισχύθηκε ελαφρώς τον Φεβρουάριο ο δείκτης οικονομικού 
κλίματος στην Ελλάδα και διαμορφώθηκε στις 91,9 μονάδες, 
έναντι 90,7 μονάδων τον Ιανουάριο. Όσον αφορά τους επι-
μέρους τομείς της οικονομίας, καταγράφεται βελτίωση των 
προσδοκιών σε όλους, ηπιότερη στη βιομηχανία και το λιανικό 
εμπόριο από ό,τι στις υπηρεσίες και τις κατασκευές. Όμως, εξα-
σθένησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη. 
Όπως σημειώνεται στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας του 
ΙΟΒΕ, η σχετικά ήπια επιδημιολογική εικόνα αμέσως μετά από 
την περίοδο των εορτών και η λειτουργία από τα μέσα Ιανου-
αρίου, έστω υπό περιορισμούς και για μικρό διάστημα, δρα-
στηριοτήτων του λιανικού εμπορίου που ήταν σε αναστολή 
από τον Νοέμβριο, οδήγησε στη βελτίωση των προσδοκιών σε 
σημαντικό μέρος της οικονομίας. Στην ίδια κατεύθυνση –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- συνέβαλε και η πρόοδος στη διαθεσιμότητα 
των εμβολίων και τη διαδικασία του εμβολιασμού. Από την 
άλλη πλευρά, η επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων 
από το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, σε συνδυασμό 
με τα αυστηρότερα μέτρα που ακολούθησαν, αναζωπύρωσαν 
εστίες αβεβαιότητας σχετικά με την εξέλιξη και τις επιπτώσεις της 

πανδημίας στη χώρα. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα ενσωματώνει μόνο εν 
μέρει τις επιδράσεις των πρόσφατων περιοριστικών παρεμβά-
σεων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδας, 
επομένως αυτές αναμένεται να εκδηλωθούν πληρέστερα τον 
επόμενο μήνα. Η προοπτική ανοίγματος της αγοράς στο επό-
μενο χρονικό διάστημα, έστω με αυστηρούς όρους, και ιδίως 
η πρόοδος στους εμβολιασμούς, αναμένεται να επιδράσουν 
σταδιακά θετικά στις προσδοκίες. Οι σχετικές εξελίξεις θα είναι 
κρίσιμες και για τον τομέα του τουρισμού, καθώς έχει ξεκινήσει 
η περίοδος όπου συνήθως γίνεται μεγάλο τμήμα των διεθνών 
κρατήσεων. 
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις 
της πανδημίας, είναι πρόωρο να γίνει συνολική αποτίμησή 
τους, καθώς αυτές θα εξαρτηθούν και από κρίσιμες αποφάσεις 
της οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη και στη χώρα κατά 
τους επόμενους μήνες. Αναλυτικότερα: 
- Στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις 
παραγγελίες και τη ζήτηση βελτιώθηκε ήπια, οι εκτιμήσεις για 
τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν ελαφρώς και οι θετικές προ-

βλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες μεταβλήθηκαν 
αισθητά. 
- Στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή 
αμβλύνθηκαν αισθητά, σε αντίθεση με τις αρνητικές προβλέψεις 
για την απασχόληση οι οποίες υποχώρησαν εντονότερα. 
- Στο λιανικό εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες 
πωλήσεις μεταβάλλονται αισθητά, όπως και οι αρνητικές προ-
βλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, οι οποίες εξασθε-
νούν σημαντικά με το ύψος των αποθεμάτων να διογκώνεται. 
- Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα 
κατάσταση των επιχειρήσεων αμβλύνθηκαν αισθητά, οι αντί-
στοιχες για τη ζήτηση βελτιώθηκαν ηπιότερα, ενώ οι αρνητικές 
προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της μεταβλήθηκαν 
ελαφρώς. 
- Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις 
των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας 
εντείνονται, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες για την οικονομική 
κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ παράλληλα επιδει-
νώνονται οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και η πρόθεση για 
αποταμίευση.

Το Elevate Greece, η επίσημη ψηφιακή πύλη για τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αριθμεί ήδη 182 εγγεγραμμένες 
επιχειρήσεις και υπολογίζεται ότι τον επόμενο μήνα ο αριθμός 
αυτός θα διπλασιαστεί, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθ-
μό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων 
«Πρακτορείο 104,9 FM», ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Χρίστος Δήμας, αναφερόμενος στους πέντε μήνες 
λειτουργίας του νέου εργαλείου ανάπτυξης του ελληνικού 
οικοσυστήματος καινοτομίας.
«Εάν δεν κάνουμε τώρα γρήγορα βήματα, θα ακολουθούμε 
τις εξελίξεις», υπογράμμισε ο κ. Δήμας και διευκρίνισε πως «το 
Elevate Greece δεν είναι μόνο ένα μητρώο που κάνει την κα-
ταγραφή και τη χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων, στό-

χος μας είναι να οργανώσουμε μια ηλεκτρονική πύλη εισόδου 
όλου του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας, ώστε να 
βγουν ωφελημένες οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι φορείς του 
οικοσυστήματος καινοτομίας και το κράτος». 
Διευκρίνισε δε πως «το Elevate Greece είναι ένα σημαντικό 
εργαλείο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει το κράτος να ενισχύ-
σει ουσιαστικά τις νεοφυείς εταιρείες, όμως υπάρχουν και οι 
επίσημοι υποστηρικτές, όπως όλες οι τράπεζες που παρέχουν 
εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα και χρηματικά έπαθλα γι’ 
αυτές που έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά και ση-
μαντικές επιχειρήσεις που βοηθάνε τις νεοφυείς εταιρείες να 
αναπτυχθούν». 
Κληθείς να σχολιάσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στις νεο-

φυείς επιχειρήσεις, ο κ. Δήμας είπε πως η Πολιτεία στηρίζει και 
βοηθάει τις συγκεκριμένες εταιρείες και ανέφερε ως παράδειγ-
μα τον κλάδο του τουρισμού. «Οι επιχειρήσεις που συσχετίζο-
νται με τον τουρισμό επηρεάστηκαν άμεσα και είχαν σοβαρό 
πρόβλημα εξαιτίας της πανδημίας. Εμείς ανακοινώσαμε μια 
δράση μέσω του ΕΣΠΑ, της τάξεων των 60 εκατομμυρίων 
ευρώ, με την οποία ενισχύουμε τη ρευστότητα για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας και στηρίζουμε με τη μορφή μη 
επιστρεπτέας ενίσχυσης, για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης από 
5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ και αυτό αποδεικνύει ότι ενδι-
αφερόμαστε και θέλουμε να βοηθήσουμε τις νεοφυείς εταιρεί-
ες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 
με την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, τα κράτη μέλη έχουν 
επιταχύνει τις επενδύσεις τους το 2020 κατά 70 δισεκατομ-
μύρια ευρώ, αυξάνοντας τη συνολική τους δαπάνη σε 251 
δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί στο 52% των προ-
γραμματισμένων 482 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την πε-
ρίοδο 2014-2020. Ταυτόχρονα, η χρηματοδοτική κατανομή 
σε έργα έφτασε στο μέγιστο της διαθέσιμης χρηματοδότησης, 
αναφέρει το ΑΠΕ. 
Αυτά τα δεδομένα εμφανίζονται στην ενημερωμένη πλατ-

φόρμα ανοιχτών δεδομένων του ESIF (#ESIFOpendata) όπου 
οι βασικοί δείκτες για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής 
ανά θέμα, χώρα και ταμείο είναι εύκολα προσβάσιμοι μέσω 
ενός διαδραστικού εργαλείου. 
Η Σουηδία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Φινλανδία, η 
Πορτογαλία και οι Κάτω Χώρες έχουν τις καλύτερες επιδόσεις 
όσον αφορά στις δαπάνες, ενώ η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Μάλ-
τα, η Λετονία και η Εσθονία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά 
επενδύσεων πολιτικής συνοχής. 
Η επιτάχυνση των δαπανών έγινε δυνατή χάρη στην ευελιξία 

που χορήγησε η Επιτροπή στα κράτη μέλη για την ανακατα-
νομή πόρων για επείγοντα μέτρα για την καταπολέμηση της 
πανδημίας. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ βοήθησε τα κράτη μέλη να 
αγοράσουν 2,4 δισεκατομμύρια είδη εξοπλισμού ατομικής 
προστασίας, 4.500 αναπνευστήρες, να δημιουργήσουν 5.000 
επιπλέον χώρους νοσοκομειακών κλινών και να παρέχουν 
3,7 εκατομμύρια τεστ COVID-19. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις 
έλαβαν 11,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι και οι 
ευάλωτες ομάδες 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

ΙΟβΕ: ΜΙΚΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ 
eleVate GreeCe
Είπε στο «Πρακτορείο FM» ο Χρ. Δήμας

ΕΕ-ΚΟΜΙΣΙΟΝ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ



https://www.eurobank.gr/el/business/anagkes/xrimatodotisi-tis-epixeirisis-mou/pronomia-gia-sunergates-eksoikonomo-autonomo




 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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Με τα χρέη να γίνονται βουνό για τα νοικοκυριά, τις επι-
χειρήσεις και τους επαγγελματίες που στροβιλίζονται στη 
δίνη της πανδημίας, μια νέα ρύθμιση ειδικού σκοπού δίνει 
τη δυνατότητα εξόφλησης όλων των φορολογικών και 
ασφαλιστικών οφειλών που γεννήθηκαν στην πρώτη κα-
ραντίνα σε έως και 4 χρόνια. Η πληρωμή των βεβαιωμέ-
νων και αρρύθμιστων οφειλών που πάγωσαν μέχρι το τέ-
λος Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει όταν η χώρα θα έχει αφήσει 
πίσω της τον εφιάλτη της πανδημίας. Από τον Ιανουάριο 
2022 και μέχρι τον Δεκέμβριο 2025 οι φορολογούμενοι 
θα μπορούν να πληρώσουν χρέη ύψους 1,6 δισ. ευρώ, 
ενώ για τις τρέχουσες οφειλές που έχουν μείνει απλήρω-
τες, όπως ο ΕΝΦΙΑ ή ο φόρος εισοδήματος, μπορούν να 
ακολουθήσουν την πάγια ρύθμιση που τους προσφέρει 
έως 24 δόσεις για τις τακτικές οφειλές και 48 δόσεις για τις 
έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς). Η ειδική ρύθμιση 
που θα «τρέχει» από τον επόμενο Ιανουάριο δίνει τη δυνα-
τότητα στους φορολογούμενους να εξοφλήσουν τα χρέη 
τους είτε σε 24 άτοκες δόσεις έως και τον Δεκέμβριο 2023 
είτε σε 48 δόσεις με επιτόκιο 2,5% μέχρι και τον Δεκέμβριο 
2025.
Για χρέη σε Εφορία και Ταμεία Ρύθμιση οφειλών 
με ορίζονια 4 ετών 
Η καταβολή φορολογικών, ασφαλιστικών οφειλών μπο-
ρεί να γίνει είτε σε 12 άτοκες δόσεις είτε σε 48 χαμηλότοκες 
δόσεις με επιτόκιο 2,5%.  Σε δόσεις που θα αρχίσουν να 
«τρέχουν» από την 1η Ιανουάριου 2022 για να λήξουν 
στις 31 Δεκεμβρίου 2025 μπορούν να εξοφλήσουν τις 
αρρύθμιστες οφειλές που γεννήθηκαν με το ξέσπασμα 
της πανδημίας και στο πρώτο lockdown χιλιάδες νοικο-
κυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων. 
Οι φορολογούμενοι παίρνουν ανάσα ρευστότητας πάνω 
από 1,6 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021 με το «πάγω-
μα» της πληρωμής των οφειλών προς την Εφορία και τα 
ασφαλιστικά ταμεία. Η καταβολή των φορολογικών και 
ασφαλιστικών οφειλών αυτών μπορεί να γίνει είτε σε 12 
άτοκες δόσεις είτε σε 48 χαμηλότοκες δόσεις με επιτόκιο 
2,5%. Ετσι, μέσα σε τέσσερα χρόνια οι φορολογούμενοι 
μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές της πρώτης κα-
ραντίνας (Μαρτίου - Ιουνίου), ενώ οι υπόλοιποι φόροι 
που έμειναν απλήρωτοι εν μέσω πανδημίας, όπως ο 
φόρος εισοδήματος ή ο ΕΝΦΙΑ, μπορούν να εξοφληθούν 
μόνο με την πάγια ρύθμιση που προβλέπει έως 24 μηνιαί-
ες έντοκες δόσεις. 

Ο προϋπολογισμός φθάνει τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ ο 
ΔΕΔΔΗΕ έχει ορίσει τρεις κατηγορίες άμεσης προτε-
ραιότητας. Η πρώτη αφορά περιοχές όπως τα δάση, 
μέσα από τα οποία διέρχονται γραμμές μέσης τάσης 
και υπάρχει κίνδυνος το καλοκαίρι. Η δεύτερη αφορά 
οικισμούς και περιοχές πόλεων με πυκνή βλάστηση και 
η τρίτη, παραδοσιακούς και ελκυστικούς προορισμούς 
όπως τα νησιά. Στην ανάθεση μελέτης για τις περιο-
χές όπου θα υπογειοποιηθούν κατά προτεραιότητα τα 
ηλεκτρικά δίκτυα προχωράει ο ΔΕΔΔΗΕ, έπειτα από 
συνεννόηση με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, με στόχο να ξεκινήσουν τα πρώτα έργα εντός 
του τρέχοντος έτους. Την απόφαση γνωστοποίησε ο 
αρμόδιος υπουργός Κώστας Σκρέκας στη Βουλή απα-
ντώντας σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών, ενημερώ-
νοντας επίσης ότι έχουν ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα 
του ΔΕΔΔΗΕ ευρείες υπογειοποιήσεις καλωδίων άνω 
των 2.000 χλμ. για τα επόμενα χρόνια. Ο υπουργός 

Ποιους αφορά η νέα έκτακτη ρύθμιση 24 άτο-
κων ή 48 χαμηλότοκων δόσεων 
-  Επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρα-
τική εντολή την περίοδο Μαρτίου - Ιουνίου 2020. 
- Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχο-
λούμενοι που επλήγησαν οικονομικά από την κρίση του 
κορωνοϊού λόγω κάθετης πτώσης του κύκλου εργασιών 
τους σε έναν ή περισσότερους από τους μήνες της περιό-
δου Μαρτίου - Ιουνίου 2020 και υπάγονται στις κατά και-
ρούς ανακοινωθείσες λίστες με τους πληττόμενους ΚΑΔ.
- Εργαζόμενοι που βρέθηκαν σε προσωρινό καθεστώς 
αναστολής σύμβασης εργασίας και έλαβαν την αποζημί-
ωση ειδικού σκοπού για έναν ή περισσότερους από τους 
μήνες Μάρτιο - Ιούνιο. 
- Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα κατά 
40% ενοίκια επαγγελματικής στέγης, πρώτης κατοικίας ή 
φοιτητικής στέγης κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο 
2020. Ποιες φορολογικές οφειλές «πάγωσαν» μέχρι και 31 
Δεκεμβρίου 2021 
- ΦΠΑ, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, φόρος κληρονο-
μιάς, μηνιαίες δόσεις παλαιότερων ρυθμίσεων κ.λπ. των 
οποίων η προθεσμία καταβολής έληγε κανονικά από 1 1 
Μαρτίου 2020 έως και 30 Απριλίου 2020 αλλά παρατάθη-
κε έως τις 31 Αυγούστου 2020. 
- ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόρος κληρονομιάς, μηνιαίες δόσεις πα-
λαιότερων ρυθμίσεων κ.λπ. των οποίων η προθεσμία 
καταβολής έληγε από την 1η Μαΐου 2020 έως και την 31η 
Μαΐου 2020 αλλά έχει παραταθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2020. 
- ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόρος κληρονομιάς, μηνιαίες δόσεις παλαι-
ότερων ρυθμίσεων κ.λπ. των οποίων η προθεσμία κατα-
βολής έληγε από την 1 η Ιουνίου 2020 έως και την 30ή 
Ιουνίου 2020 αλλά έχει παραταθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 
2020. 
- Οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα οφει-
λές που ήταν ληξιπρόθεσμες στις 1 1/3/2020 και η είσπρα-
ξή τους ανεστάλη μέχρι και τις 31/8/2020.
- Οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα οφει-
λές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1/4/2020 και η είσπραξή 
τους ανεστάλη μέχρι και τις 31/8/2020. 
- Οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα οφει-
λές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1/5/2020 και η είσπραξή 
τους ανεστάλη μέχρι και τις 30/9/2020. 
- Οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα οφει-
λές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1/6/2020 και η είσπραξή 
τους ανεστάλη μέχρι και τις 31/10/2020. 
Σε πόσεις δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν αυτά 
τα χρέη μετά τη Λήξη της παράτασης;
Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν 
από το 2022 αυτά τα χρέη σε 24 άτοκες ή 48 έντοκες μηνι-
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αίες δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Η πρώτη δόση της ρύθμισης 
αυτής θα καταβληθεί έως την 31η Ιανουάριου 2022 και οι 
υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 
μηνών. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, 
οι ανωτέρω οφειλές επιβαρύνονται με μηνιαία προσαύξη-
ση που ανέρχεται σε ποσοστό 5%. Προβλέπεται απώλεια 
της ρύθμισης, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση κατα-
βολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοι-
χεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο 
συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερή-
σει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθ-
μισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών. 
Οφειλές όπως ΕΝΦΙΑ έτους 2020 ή ο φόρος εισοδήματος 
που δεν πληρώθηκαν πώς μπορούν να εξοφληθούν; Για 
τις τρέχουσες τακτικές φορολογικές οφειλές νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν ισχύει καμία αναστο-
λή πληρωμής, ισχύει η πάγια ρύθμιση που προβλέπει 2 
έως 12 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 5,32% ετησίως είτε 
13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 6,82% ετησίως. Οι 
έκτακτες οφειλές που δεν έχει ανασταλεί η πληρωμή τους 
μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 48 μηνιαίες δόσεις με επι-
τόκιο 6,82%.
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Την παράταση για δέκα ημέρες των δηλώσεων Covid 
για τα μισθώματα του Ιανουαρίου αποφάσισε το ΥΠΟΙΚ, 
κατόπιν αιτημάτων των ιδιοκτητών ακινήτων, ενώ 
στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι απορρίφθηκε το 
19% των δηλώσεων Covid για το δίμηνο Νοεμβρίου - 
Δεκεμβρίου. Πάντως, θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους 
ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν σφάλματα για τους 
μήνες Μάρτιο 2020 - Δεκέμβριο 2020, ενώ οι ιδιοκτήτες 
που τυχόν δεν επικαιροποίησαν τις δηλώσεις πληροφο-
ριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέχρι 
15/2/2021 θα μπορούν το πράξουν χωρίς πρόστιμο. 
Όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το ΥΠΟΙΚ, από τη μέχρι 
χθες επεξεργασία των δηλώσεων Covid από την ΑΑΔΕ 
για την περίοδο Μαρτίου Δεκεμβρίου 2020 έχουν πραγ-
ματοποιηθεί 645.060 συμψηφισμοί με φόρους και κατα-
βολές χρημάτων στους δικαιούχους ποσού ύψους 84,15 
εκατ. ευρώ. Συγχρόνως το ΥΠΟΙΚ προαναγγέλλει την 
έκδοση απόφασης με την οποία παρατείνεται η υποβολή 
των δηλώσεων Covid για τον μήνα Ιανουάριο μέχρι τις 
10/3/2021. Εξάλλου, μέχρι τις 9/3/2021 αναμένεται να 
έχει ολοκληρωθεί η εκ νέου επεξεργασία των δηλώσεων 
Covid Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη 
τις τροποποιήσεις των σχετικών αποφάσεων. 
Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα: 
- Για τους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί συμπληρω-
ματική πληρωμή για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμ-
βριο. 
- Για τους λοιπούς ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει δη-
λώσεις Covid θα αποσταλεί από την ΑΑΔΕ ενημέρωση 
σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτή η δήλωσή τους. 
- Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής 
η ΑΑΔΕ θα ανοίξει εκ νέου την πλατφόρμα για υποβολή 
των δηλώσεων Co vid, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους 
ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν σφάλματα για τους 
μήνες Μάρτιο 2020 Δεκέμβριο 2020. Ταυτόχρονα, οι 
ιδιοκτήτες που τυχόν δεν επικαιροποίησαν τις δηλώ-
σεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης 
περιουσίας μέχρι 15/2/2021, σύμφωνα με τις σχετικές 
αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, θα αποκτήσουν τη 
δυνατότητα να πράξουν πρόστιμο. 
- Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου θα 

αναφέρθηκε σε τρεις κατηγορίες άμεσης προτεραιότη-
τας. Η πρώτη αφορά περιοχές όπως τα δάση, μέσα από 
τα οποία διέρχονται γραμμές μέσης τάσης και υπάρχει 
κίνδυνος το καλοκαίρι, όπως π.χ. το Τατόι, η Πάρνηθα 
και τα βουνά στην Εύβοια. Η δεύτερη, οικισμούς και 
περιοχές πόλεων με πυκνή βλάστηση, όπως ο βόρειος 
τομέας Αττικής, όπου η χιονόπτωση μπορεί να προ-
καλέσει πτώση δέντρων, και η τρίτη κατηγορία, πα-
ραδοσιακούς και ελκυστικούς προορισμούς όπως τα 
νησιά, όπου το θέμα είναι αισθητικού χαρακτήρα. Το 
αρχικό πρόγραμμα υπογειοποίησης του δικτύου του 
ΔΕΔΔΗΕ ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 
το υπουργείο έχει προτείνει ένα μεγάλο μέρος του να 
χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο ΔΕΔΔΗΕ 
μετά και τις πρόσφατες βλάβες στο δίκτυο επιταχύνει 
το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και σταδιακής ψηφιο-
ποίησης συνολικής επένδυσης 3,5 δισ. ευρώ σε βάθος 
δεκαετίας. Στο μεταξύ, το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί 
και έναν από τους αστάθμιστους παράγοντες για την 
εξέλιξη του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) για την 
τριετία 2021-2023, σύμφωνα με μελέτη που πραγμα-
τοποίησε η φινλανδική εταιρεία Afiy σχετικά με την 
πορεία του ελλείμματος ΕΛΑΠΕ για λογαριασμό της 
ΡΑΕ. Παρά τα μέτρα που ελήφθησαν το φθινόπωρο 
για τον μηδενισμό του ελλείμματος, η μελέτη της Afry 
διαπιστώνει ότι την περίοδο 2021-2023 ο ΕΛΑΠΕ θα 
είναι αρνητικός και μόνο στην περίπτωση που δια-
σφαλισθεί η χρηματοδότησή του με το ποσό των 200 
εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα καταστεί 
πλεονασματικός. Από το 2024, έτος έναρξης λειτουρ-
γίας της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής και 
μέχρι το 2030 ο λογαριασμός, σύμφωνα με την Afry, 
θα έχει θετικό πρόσημο καθώς θα αποκτήσει σταθερό 
έσοδο από τη μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
(ΥΚΩ). Παράγοντας αβεβαιότητας είναι και τα έσοδα 
από τις δημοπρασίες ρύπων, καθώς βραχυπρόθεσμα 
μπορεί να είναι χαμηλότερα απ’ όσα έχουν προϋπολο-
γιστεί, αφού η αυστηροποίηση της πολιτικής της Ε.Ε. 
σε σχέση με τις εκπομπές ρύπων μπορεί να οδηγήσει σε 
μείωση του αριθμού δικαιωμάτων εκπομπής CO2 που 
αντιστοιχούν στην Ελλάδα. Οι προβλέψεις της Afry για 
την εξέλιξη του ελλείμματος, τέλος, δικαιώνουν πλή-
ρως τα μέτρα του τέως υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, καθώς όπως προκύπτει, 
εάν δεν είχαν ληφθεί το σωρευτικό έλλειμμα θα κυμαι-
νόταν (ανάλογα με το σενάριο) από 1,7 έως 4,2 δισ. 
ευρώ το 2030. 

ανοίξει η πλατφόρμα των δηλώσεων Covid για τα μι-
σθώματα μηνός Φεβρουαρίου 2021. 
- Μέχρι τις 16/3/2021 αναμένεται να έχουν διενεργηθεί 
περαιτέρω συμψηφισμοί με φορολογικές υποχρεώσεις 
για τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο 2020. 
- Η πρώτη πληρωμή για τα μισθώματα Ιανουαρίου 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του δεύτε-
ρου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου. Όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η ΑΑΔΕ, από τις 
265.988 αιτήσεις του Νοεμβρίου εγκρίθηκαν οι 208.966 
(78,56%), σε 5.159 (1,94%) εντοπίστηκαν λάθη που 
έχρηζαν διόρθωσης, ενώ 51.863 δηλώσεις (19,50%) 
απορρίφθηκαν επειδή πληρούσαν προϋποθέσεις. Αντί-
στοιχη ήταν η εικόνα και για τον μήνα Δεκέμβριο. Ειδι-
κότερα υποβλήθηκαν 304.492 δηλώσεις, εκ των οποίων 
εγκρίθηκαν οι 240.504 ή το 78,98%, ενώ χρήζουν διορ-
θώσεων οι 5.865 ή το 1,93%. Απορρίφθηκαν επειδή δεν 
πληρούσαν προϋποθέσεις 58.123 αιτήσεις ή το 19,09%. 
Ποια λάθη εντοπίσθηκαν 
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα λάθη που εμφανίζο-
νται στις αιτήσεις Covid είναι τα ακόλουθα:
- Ο μισθωτής για χρήση επαγγελματικής στέγης δεν είναι 
πληττόμενος (21.658 δηλώσεις). 
- Το μηνιαίο μίσθωμα της δήλωσης Covid δεν ταυτίζεται 
με το μηνιαίο μίσθωμα στη Δήλωση Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης (11.860 δηλώσεις). 
- Δεν υπάρχει αναστολή σύμβασης εργασίας σε κατοικία 
μισθωτή / συζύγου (19.611 δηλώσεις). 
- Τα ποσοστά μείωσης ενοικίου είναι χαμηλότερα του 
προβλεπόμενου στον (12.802 αιτήσεις). 
-  Έχει δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιπιδευ-
μαπα/ετηχείρηση (6.444 δηλώσεις). 
-  Έχει δηλωθεί λύση της μίσθωσης (3.750 δηλώσεις). 
- Ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο πρόσωπο (μη 
δικαιούχοι εκπτώσεων) (2.039 δηλώσεις). 
-  Δεν έχει συμπληρωθεί ΑΦΜ μισθωτή (756 δηλώσεις). 
-  Ο εκμισθωτής έχει αποβιώσει (39 δηλώσεις). 
-  Ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο για χρήση κατοικί-
ας (646 δηλώσεις).
- Μη πληττόμενος μισθωτής / Δεν υπάρχει αναστολή 
σύμβασης εργασίας (566 δηλώσεις). 
- Ο εκμισθωτής δεν έχει περιλάβει το ακίνητο στο Ε9 
(2.199 δηλώσεις).


