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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2131 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,4,5,6 και 7  
Βουλή: νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την κύρωση 
της σύμβασης διανομής του ακινήτου του Ελληνικού - Ά. Γεωργιάδης: 
Είμαστε ένα βήμα πριν την τελική φάση του έργου στο Ελληνικό- Χρ. 
Σταϊκούρας για επένδυση στο Ελληνικό: Η κυβέρνηση συνεχίζει αταλά-
ντευτα τον δρόμο των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων- Ν. Ταγαράς: 
Προσωρινές οι περιφράξεις στο Ελληνικό - Οι τοποθετήσεις των εκπρο-
σώπων των κομμάτων 
Σελ  4 
ΥΠΕΝ- Βουλή : υπαγωγές αυθαιρέτων και με βεβαίωση μηχανικού έως 30 
Ιουνίου 2021 - Παράλληλη λειτουργία Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
Σελ 8
Cerved Property Services: Τάσεις και προοπτικές στην ελληνική αγορά 
ακινήτων
Σελ 9 
K. Σκρέκας: Δραστική μείωση των αποβλήτων της χώρας με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
Σελ 10 
Οικονομικών: ανακοίνωση για καταβολές ενοικίων covid
Σελ 11 
Οι δράσεις της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» για την Εθνική Επέτειο της 
25ης Μαρτίου
Σελ 12
ΜΚΟ: Mία πιο πράσινη και δίκαιη κοινωνία μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης
Σελ 13 
Πέτσας: Σχεδόν αδύνατο το άνοιγμα του λιανεμπορίου τη Δευτέρα - Αν 
χρειαστεί θα γίνει κι άλλη επίταξη
Σελ 14 
ΕΚΠΟΙΖΩ:  ανακοίνωση για τους δανειολήπτες που διαθέτουν κύρια 
κατοικία και πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν. Κατσέλη 
Σελ 15 
Πρώτη η Ελλάδα στην προτίμηση των Ευρωπαίων ταξιδιωτών - ΙΝΣΕ-
ΤΕ: Η Ελλάδα αποτελεί μια παγκόσμια τουριστική δύναμη
Σελ 16 
Ηλεκτρονικά η αίτηση και η παραλαβή του ποινικού μητρώου
Σελ 17 
Η MONUMENTA και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος συμπράττουν 
για τη διάσωση του Αρχείου της κατασκευαστικής εταιρίας του Μεσο-
πολέμου «Εργοληπτική Α.Ε.»
Σελ 18 
Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου - 
Μ.Χρυσοχοΐδης: Φέτος είμαστε πιο ενισχυμένοι σε πυροσβεστικά μέσα 
και με περισσότερο και πιο εκπαιδευμένο προσωπικό
Σελ 19 
Οι επιπτώσεις που θα έχει στις ελληνικές επιχειρήσεις η «βουτιά» του 
τουρκικού νομίσματος εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, δήλωσε 
ο Κ. Μίχαλος
Σελ 20
Alpha Bank: Κέρδη μετά από φόρους 103,7 εκατ. ευρώ για το 2020
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 3
HILTI: Διαδικτυακά Σεμινάρια για μηχανικούς 
- Σχεδιασμός συνδέσεων χάλυβα-σκυροδέματος σύμφωνα με 
τον Ευρωκώδικα 2.4
- Προηγμένος Σχεδιασμός Πλάκας Έδρασης
Σελ 24, 25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την κύρωση 
της σύμβασης διανομής του ακινήτου του Ελληνικού είναι το 
προτελευταίο βήμα για την οριστική έναρξη του έργου στην 
τελική του φάση, είπε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός 
Ανάπτυξης ‘Αδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στον αρχηγό 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλ. Τσίπρα και τον επικε-
φαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη. Έργα γίνονται, και 
μπουλντόζες ξαναμπαίνουν, αλλά για να γίνει η μεταβίβαση 
του ακινήτου και να αρχίσει το κτίσιμο του κυρίως έργου, 
μένει η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο του διαγωνισμού 
για το καζίνο και η υπερψήφιση αυτής της σύμβασης ώστε να 
κλείσει όλος ο φάκελος, είπε ο κ. Γεωργιάδης, όπως μεταδίδει 
το ΑΠΕ
Αυτό που εμείς παραλάβαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019 ήταν μια 
ανακοίνωση της Λάμδα 3 μέρες πριν τις εκλογές που μιλούσε 
για αιφνιδιαστική ανατροπή των συμφωνηθέντων, που «κα-
θιστά την επένδυση μετέωρη». Η σκυτάλη που μας δώσατε 
ήταν η επένδυση νεκρή. Η εταιρεία ετοιμαζόταν να φύγει από 
το Ελληνικό και να προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια για να 
διεκδικήσει αποζημιώσεις.. είπε ο κ. Γεωργιάδης. 
Χρ. Σταϊκούρας: Η κυβέρνηση συνεχίζει αταλάντευτα τον 
δρόμο των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων προς όφελος της 
χώρας, της οικονομίας και της κοινωνίας, τόνισε ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τοποθετούμενος στη Βου-
λή επί του νομοσχεδίου με το οποίο κυρώνεται η σύμβαση 
διανομής του ακινήτου του Ελληνικού, αναφέρει το ΑΠΕ. 
 Η εκκίνηση της επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελ-
ληνικού αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αναπτυξιακές 
προτεραιότητες της κυβέρνησης, καθώς αφορά τόσο το 
σύνολο του κοινωνικού ιστού που δραστηριοποιείται πέριξ 
του ακινήτου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου 
Κοσμά, όσο και εν γένει την ελληνική οικονομία, λόγω της 
εμβέλειας του επενδυτικού έργου, «του μεγαλύτερου και πιο 
εντυπωσιακού πάρκου στην Ευρώπη», είπε ο κ. Σταϊκούρας. 
Σημείωσε μάλιστα ότι, με μέγεθος μεγαλύτερο των 2.000.000 
τ.μ., «θα αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης του θαλάσσιου 
μετώπου με τον ορεινό όγκο του Υμηττού και έναν σημα-
ντικότατο και αναγκαίο πνεύμονα πρασίνου για τον αστικό 
ιστό της Αθήνας». Σύμφωνα με τον υπουργό, η επένδυση θα 
αγγίξει τα 8 δισ. ευρώ, θα δημιουργηθούν 75.000 νέες θέσεις 
εργασίας κατά την πλήρη λειτουργία του έργου.

Ν. Ταγαράς:  Σε παρέμβασή του, ο υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, κατέθεσε νομοτεχνική 
βελτίωση στο νομοσχέδιο για το Ελληνικό με την οποία διευ-
κρινίζεται ότι οι περιφράξεις στο εργοτάξιο θα είναι προσω-
ρινές, και ότι οι περιμετρικές περιφράξεις θα είναι περιφράξεις 
ασφαλείας, αναφέρει το ΑΠΕ.
Οι εκπρόσωποι των κομμάτων: Στο πλαίσιο της συζή-
τησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με το 
οποίο κυρώνεται η σύμβαση για τη διανομή του ακινήτου 
του Ελληνικού, ο εισηγητής της ΝΔ Τάσος Δημοσχάκης τοπο-
θετούμενος επί της αρχής είπε ότι το παρόν νομοσχέδιο «απε-
λευθερώνει ένα εμβληματικό έργο μιας ολόκληρης δεκαετίας 
από τις νομοθετικές, τεχνικές και διαδικαστικές αγκυλώσεις 
και καθυστερήσεις του παρελθόντος». 
Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πέτη Πέρκα είπε ότι οι 
βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σεβόμενοι τη 
δουλειά που είχε κάνει η κυβέρνησή της, και κυρίως την 
ανάγκη της χώρας για μια αναπτυξιακή πορεία «θα υπερψη-
φίσουμε επί της αρχής», εξέφρασε ωστόσο αντιρρήσεις στα 
άρθρα του νομοσχεδίου. 
Υπέρ της σύμβασης τάχθηκε ο αγορητής του Κινήματος 
Αλλαγής Ανδρέας Λοβέρδος, εκφράζοντας προβληματι-
σμό για το θέμα των περιφράξεων του έργου. 
Ο αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης ζήτησε την 
απόσυρση της σύμβασης προαναγγέλλοντας κατάθεση αι-
τήματος ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νομο-
σχεδίου. 
Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης βασίλης βιλιάρ-
δος μίλησε για επένδυση που δεν θα επιτρέπει στους κατοί-
κους να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. 
Ο αγορητής του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρσένης είπε ότι αντί 
για πνεύμονα πρασίνου η κυβέρνηση δημιουργεί μια τοιχι-
σμένη πόλη. 
Σημειώνεται ότι απορρίφθηκε από την ολομέλεια της Βουλής 
ένσταση του ΜέΡΑ25 για αντισυνταγματικότητα των αρχι-
κών άρθρων του νομοσχέδιου. 
Αναλυτικά στις σελ 4,5,6 και 7 

βΟΥΛΗ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
- Ά. Γεωργιάδης: Είμαστε ένα βήμα πριν την τελική φάση του έργου στο Ελληνικό
-Χρ. Σταϊκούρας για επένδυση στο Ελληνικό: Η κυβέρνηση συνεχίζει αταλάντευτα τον δρόμο 
των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων
-Ν. Ταγαράς: Προσωρινές οι περιφράξεις στο Ελληνικό
-Οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων 
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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

Στις 15-17 Οκτωβρίου 2021 στο εκθεσιακό κέντρο 
Metropolitan Expo θα διεξαχθεί η εξειδικευμένη επαγγελμα-
τική έκθεση του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας προσα-
νατολισμένη στους επαγγελματίες και στην εξωστρέφεια των 
ελληνικών επιχειρήσεων, ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO.
Στόχος της έκθεσης είναι να προσφέρει στην αγορά ένα εμπο-
ρικό εργαλείο αντάξιο της δυναμικής του κλάδου της χώρας 

αποτελώντας τη σημαντικότερη πλατφόρμα συνεργασιών 
των επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής  και απευθύνεται 
σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, διακοσμητές, γραφεία μελετών, 
τεχνικές εταιρείες, κατασκευαστές,  εμπόρους δομικών υλικών 
και εξοπλισμού κτιρίων, εγκαταστάτες δικτύων κ.α. 
Πληροφορίες: https://buildexpogreece.com/

Συνέδριο για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης θα διεξαχθεί από τις 
21 ως τις 23 Μαΐου 2021, στη Θεσσαλονίκη. Συνδιορ-
γανώνεται από το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας-Θράκης, το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών 
και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
και το Εργαστήριο για τη Μελέτη του Πολιτισμού, των 
Συνόρων και του Φύλου, Τμήμα ΒΣΑΣ, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας.
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, στο συνέδριο θα φιλοξε-
νηθούν εισηγήσεις και θα γίνουν συζητήσεις γύρω από 
το θέμα της εθνικής ταυτότητας, εστιάζοντας στον ρόλο 
θεσμών και σε ποικίλες μορφές επιτελέσεων, στο πλαίσιο 
του θεσμικού λόγου, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 
ποικίλων ενσώματων πρακτικών. Ενδεικτικά θεματικά 
πεδία αποτελούν τα ακόλουθα:
Συλλογικοί, κρατικοί και ιδιωτικοί θεσμοί (π.χ. εκπαιδευ-
τικοί θεσμοί, μουσεία, σωματεία, πολιτιστικοί σύλλογοι)
Τελετουργίες, τελετές, εορτασμοί και σύμβολα,
Κοινότητες, σύνορα και όρια

Χώρος, αρχιτεκτονική, μνημεία και μνήμη
Οικογένεια, συγγένεια, θρησκεία και εθιμική ζωή
Υλικός πολιτισμός, διατροφή,
Γλώσσα, τέχνες, χορός, μουσική, τραγούδι, ενδυμασία, 
σπορ
Κοινωνικό φύλο, σεξουαλικότητα και σώμα
Τεχνολογία, μέσα ενημέρωσης, ψηφιακός και οπτικοα-
κουστικός πολιτισμός
Απευθύνεται σε ερευνητές των κοινωνικών και ανθρωπι-
στικών επιστημών (Κοινωνική Ανθρωπολογία, Λαογρα-
φία, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Σπουδές του Πολιτισμού 
Πολιτισμικές Σπουδές, κ.ά.) που αναδεικνύουν μέσα από 
μελέτες περιπτώσεων και κριτικό πνεύμα τις σημασίες, τα 
όρια και τη δυναμική των επιτελέσεων της εθνικής ταυτό-
τητας στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.
Πληροφορίες: Ελένη Γελάνη, Υποψήφια Διδάκτωρ Λα-
ογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (e-mail: 
lemmth.vsas.synedrio2021@gmail.com).
Πληροφορίες: 
https://www.ivepe.gr/el/seminars/technical-seminars/electrical/188-103-052

Η Επιτροπή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελλη-
νική Επανάσταση, η οποία συστάθηκε με απόφαση του Πρύ-
τανη καθηγητή κου Μελέτιου-Αθανάσιου Δημόπουλου, έχει 
ήδη ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια τις προετοιμασίες της συμ-
βολής του Iδρύματος στους εορτασμούς του 2021, με σκοπό 
την ανάδειξη της σημασίας της Επανάστασης ως ελληνικού 
και διεθνούς γεγονότος. Ο Αγώνας του ’21 δοκιμάστηκε σε 
πολλά επίπεδα: πολεμικά, ιδεολογικά, πολιτικά, διπλωματικά, 
κοινωνικά. Έδειξε πείσμα και αντοχή και κατέληξε νικηφόρος 
με τη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου εθνικού κράτους 
στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο - του 
εθνικού κράτους με το όνομα Ελλάς, το 1830. Το μέγεθος των 
κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών που προέκυψαν από τη 
μακρόχρονη δράση και τις εξελίξεις επιτρέπει στον Αγώνα της 
Ελληνικής Ανεξαρτησίας να θεωρείται Επανάσταση.Πάνω σε 
αυτήν την πραγματικότητα έχει δομηθεί ο κύκλος ομιλιών με 
τίτλο «21 ομιλίες για το ’21». Κατά τη διάρκεια του κύκλου 
αυτού, είκοσι διδάσκοντες και διδάσκουσες του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τις είκοσι μία 
ομιλίες τους, θα επιχειρήσουν να αναλύσουν το πλαίσιο, να 
ερμηνεύσουν τα γεγονότα, να διαφωτίσουν τις εξελίξεις ού-
τως ώστε να γίνει κατανοητό το μέγεθος και η σημασία των 
πολλών παραμέτρων της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτής 
που, διακόσια χρόνια πριν, γέννησε το ελληνικό κράτος θέ-
τοντας τις βάσεις της μέχρι σήμερα πορείας του.
Οι ομιλίες διεξάγονται διαδικτυακά κάθε Τετάρτη 
στις 19:00 έως 10 Νοεμβρίου 2021 Σύνδεση: 
https://uoa.webex.com/uoa/onstage/g.php?PRID=394a985d43411fae241576933bafbd30
Για τη σύνδεση είναι απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, email 
και ο κωδικός 1821.  Δείτε το πρόγραμμα: 
https://www.eleftheroi.gr/nea/21-omilies-gia-to-1821

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
1821 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΠΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ: 
«21 ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ’21» Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

31 Μαρτίου 2021
Συνέδριο: Power & Gas Supply Forum energypress 

7-9 Απριλίου 2021
12ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες 
Μορφές Ενέργειας

Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής ΙΗΤ

23 - 25 Απριλίου
12ο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών

Φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
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Η δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων για το διάστημα από 1η 
Φεβρουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021 με βεβαίωση μηχα-
νικού, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης των στοιχείων στην 
ψηφιακή ταυτότητα του κτιρίου δίνεται  με ρύθμιση η οποία 
περιλαμβάνεται στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε το 
ΥΠΕΝ την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 στη Βουλή,  ως προσθήκη 
στη σύμβαση για το Ελληνικό, γράφει ο Αργύρης Δεμερτζής 
στο ecopress:
Ειδικότερα για τη νέα ρύθμιση που αφορά την παράταση 
ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών έως στις 30 Ιουνίου 2021 
επιβεβαιώνεται το δημοσίευμα του Ecopress, που έγραψε ότι  
από το ΥΠΕΝ δίνεται στερεή νομοθετική λύση για την ασφά-
λεια των συναλλαγών, στις μεταβιβάσεις ακινήτων αλλά και 
τις υπαγωγές αυθαιρέτων.
Η σχετική νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε το ΥΠΕΝ στη 
Βουλή αναφέρει ότι: «Στην παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 
806/128 19.3.2021 τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, μετά τις λέξεις «έως και την 30η.6.2021» 
προστίθεται η φράση «, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης 
και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση κα-
ταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιο-
κτησίας».
Μεταβιβάσεις και υπαγωγές 
Με τη νέα ρύθμιση παράτασης της ισχύος των βεβαιώσεων 
μηχανικών έως το τέλος Ιουνίου 2021 στο σύνολο της, η 
οποία προωθήθηκε από τον υφυπουργό ΠΕΝ Νίκο Ταγαρά 
και ψηφίζεται στη Βουλή  δίνεται η δυνατότητα να ξεπερα-
στούν τα προβλήματα, που έχουν προκύψει από τις συνθήκες 
της πανδημίας του κορωνοϊού  στο έργο των μηχανικών και 
να συνεχιστούν κανονικά οι μεταβιβάσεις ακινήτων, οι υπα-
γωγές αυθαιρέτων και παράλληλα  η απρόσκοπτη λειτουργία 
της ψηφιακής ταυτότητας κτιρίου. Ειδικότερα:
-Δίνεται το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την υπογραφή 
συμβολαίων μεταβιβάσεων ακινήτων, για τα οποία έχει γίνει 

αυτοψία έως και εντός του Ιανουαρίου 2021 από μηχανικό, 
αλλά δεν έχει καταστεί δυνατόν να υπογραφεί το συμβόλαιο 
μεταβίβασης πριν από τη λήξη της βεβαίωσης, η οποία ισχύει 
έως 30 Ιουνίου 2021.
-Δίνεται δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων επίσης με βε-
βαιώσεις μηχανικών, με ημερομηνία αυτοψίας έως 31 Ια-
νουαρίου 2021, για το διάστημα από 1η Φεβρουαρίου 2021 
έως 30 Ιουνίου 2021, για όλες τις κατηγορίες και περιπτώσεις 
αυθαιρέτων για τις οποίες επιτρέπονται οι υπαγωγές. Δηλαδή 
για όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων 1 έως 4 και τις εξαιρέσεις 
που έχουν θεσμοθετηθεί για αυθαίρετα της κατηγορίας 5, με 
μεγάλες πολεοδομικές υπερβάσεις,  (ακίνητα  που αποκτήθη-
καν από πλειστηριασμό, από κληρονομιά, που εκμισθώνονται 
με σύμβαση leasing και βρίσκονται σε περιοχές που κηρύχθη-
καν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης).
Στο μεταξύ συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία της ψηφιακής 
ταυτότητας κτιρίου παράλληλα με τις βεβαιώσεις μηχανικών, 
η ισχύς των οποίων παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021.
Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις
Στις νομοτεχνικές βελτιώσεις περιλαμβάνονται ak;omh ρυθ-
μίσεις τις οποίες ανακοίνωσε ο υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγα-
ράς από το Βήμα της Βουλής, οι οποίες αφορούν στα έργα του 
Ελληνικού, με αιχμή την προσωρινή κατά τη φάση κατασκευ-
ής και όχι μόνιμη περίφραξη των μελλοντικών οικιστικών και 
άλλων χρήσεων, όπως επίσης τη δυνατότητα συγκρότησης 
πολεοδομικών επιτροπών και αρχιτεκτονικών συμβουλίων 
στα νησιά και όχι μόνον στις έδρες των νομών των νησιωτι-
κών συμπλεγμάτων.
Το κείμενο με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις ΥΠΕΝ, που κατατέ-
θηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Κύρω-
ση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος 
Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγί-
ου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων» αναλυτικά περι-
λαμβάνει τα ακόλουθα:

• Στην εσωτερική παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 5Α της 
παρ.3 του άρθρου πέμπτου του σχεδίου νόμου, η φράση 
«Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά» αντικαθίσταται από τη 
φράση «Πάρκου και των ζωνών ανάπτυξης».
• Στην εσωτερική παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 5Α της 
παρ.3 του άρθρου πέμπτου του σχεδίου νόμου, η φράση 
«,κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης» διαγράφεται.
• Στην εσωτερική περ. α’ της εσωτερικής παρ. 5 του εσωτερι-
κού άρθρου 5Α της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου του σχεδίου 
νόμου, μετά τη λέξη «κατασκευή» και πριν τη λέξη «περίφρα-
ξης» προστίθεται η λέξη «προσωρινής».
• Στην εσωτερική περ. α’ της εσωτερικής παρ. 5 του εσωτερι-
κού άρθρου 5Α της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου του σχεδίου 
νόμου, μετά τη λέξη «περίφραξης» και πριν τη λέξη «περιμε-
τρικά» προστίθεται η λέξη «ασφαλείας».
• Στην εσωτερική περ. γ’ της εσωτερικής παρ. 5 του εσωτερι-
κού άρθρου 5Α της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου του σχεδίου 
νόμου, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως 
εξής: «Με την ολοκλήρωση αυτοτελών τμημάτων των έργων 
πραγματοποιούνται καθαιρέσεις των αντίστοιχων περιφρά-
ξεων, οι οποίες πιστοποιούνται από το Γραφείο Ελληνικού».
• Στην παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 806/128 19.3.2021 
τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
μετά τις λέξεις «έως και την 30η.6.2021» προστίθεται η φράση 
«, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φε-
βρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχεί-
ων ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας».
• Στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 807/129 19.3.2021 
τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, το 
οποίο έχει ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση για λόγους νησιωτικότητας 
δύναται να συγκροτούνται πλείονες επιτροπές πέραν αυτής 
της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

Σε παρέμβασή του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Νίκος Ταγαράς, κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση στο 
νομοσχέδιο για το Ελληνικό με την οποία διευκρινίζεται ότι 
οι περιφράξεις στο εργοτάξιο θα είναι προσωρινές, και ότι 
οι περιμετρικές περιφράξεις θα είναι περιφράξεις ασφαλείας, 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου 
Οικονομικών με το οποίο κυρώνεται η σύμβαση για τη δια-
νομή του ακινήτου του Ελληνικού, ο εισηγητής της ΝΔ Τάσος 
Δημοσχάκης τοποθετούμενος επί της αρχής είπε ότι το παρόν 
νομοσχέδιο «απελευθερώνει ένα εμβληματικό έργο μιας ολό-
κληρης δεκαετίας από τις νομοθετικές, τεχνικές και διαδικαστι-

κές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις του παρελθόντος». 
Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πέτη Πέρκα είπε ότι οι βουλευ-
τές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σεβόμενοι τη δουλειά 
που είχε κάνει η κυβέρνησή της, και κυρίως την ανάγκη της 
χώρας για μια αναπτυξιακή πορεία «θα υπερψηφίσουμε επί 
της αρχής», εξέφρασε ωστόσο αντιρρήσεις στα άρθρα του 
νομοσχεδίου. 
Υπέρ της σύμβασης τάχθηκε ο αγορητής του Κινήματος Αλ-
λαγής Ανδρέας Λοβέρδος, εκφράζοντας προβληματισμό για 
το θέμα των περιφράξεων του έργου. 
Ο αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης ζήτησε την απόσυρ-
ση της σύμβασης προαναγγέλλοντας κατάθεση αιτήματος 

ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νομοσχεδίου. 
Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος μίλησε 
για επένδυση που δεν θα επιτρέπει στους κατοίκους να έχουν 
πρόσβαση στη θάλασσα. 
Ο αγορητής του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρσένης είπε ότι αντί για 
πνεύμονα πρασίνου η κυβέρνηση δημιουργεί μια τοιχισμένη 
πόλη. 
Σημειώνεται ότι απορρίφθηκε από την ολομέλεια της Βουλής 
ένσταση του ΜέΡΑ25 για αντισυνταγματικότητα των αρχι-
κών άρθρων του νομοσχέδιου.

ΥΠΕΝ - ΣΤΗ βΟΥΛΗ: ΥΠΑΓΩΓΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ βΕβΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Παράλληλη λειτουργία Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

βΟΥΛΗ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Ν. Ταγαράς: Προσωρινές οι περιφράξεις στο Ελληνικό
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Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την 
κύρωση της σύμβασης διανομής του ακινήτου του 
Ελληνικού είναι το προτελευταίο βήμα για την οριστι-
κή έναρξη του έργου στην τελική του φάση, είπε από 
το βήμα της Βουλής ο υπουργός Ανάπτυξης ‘Αδωνις 
Γεωργιάδης απαντώντας στον αρχηγό της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης Αλ. Τσίπρα και τον επικεφαλής 
του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη. Έργα γίνονται, και 
μπουλντόζες ξαναμπαίνουν, αλλά για να γίνει η με-
ταβίβαση του ακινήτου και να αρχίσει το κτίσιμο του 
κυρίως έργου, μένει η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο του διαγωνισμού για το καζίνο και η υπερψήφιση 
αυτής της σύμβασης ώστε να κλείσει όλος ο φάκελος, 
είπε ο κ. Γεωργιάδης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ
Αυτό που εμείς παραλάβαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019 
ήταν μια ανακοίνωση της Λάμδα 3 μέρες πριν τις εκλο-
γές που μιλούσε για αιφνιδιαστική ανατροπή των συμ-
φωνηθέντων, που «καθιστά την επένδυση μετέωρη». 
Η σκυτάλη που μας δώσατε ήταν η επένδυση νεκρή. Η 
εταιρεία ετοιμαζόταν να φύγει από το Ελληνικό και να 
προσφύγει στα διεθνή δικαστήρια για να διεκδικήσει 
αποζημιώσεις.. είπε ο κ. Γεωργιάδης. Σχετικά με τη δή-
λωση Μητσοτάκη πριν τις εκλογές, είπε είχε δεσμετεί 
για απεμπλοκή σε επτά ημέρες, και ότι ο ίδιος μόλις 
ανέλαβε υπουργός Ανάπτυξης, συναντήθηκε με τον δι-
ευθύνοντα σύμβουλο του επενδυτή από τον οποίο ζή-
τησε την επανεξέταση της απόφασής του. Την επόμενη 
ημέρα (2/7/2019) η Λάμδα ανακοίνωσε ότι συνεχίζει, 
εάν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. «Εάν έπεσε έξω ο 
Μητσοτάκης ήταν ότι δεν δεν λύθηκε σε 7 μέρες αλλά 

σε τρία 24ωρα το ξεμπλοκάρισμα της επένδυσης» είπε 
ο κ. Γεωργιάδης.
Στην κριτική ότι οι μπουλντόζες έριξαν μόνο ένα κτίριο, 
ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι κατεδαφίστηκαν 900 κτίσματα 
με έξοδα της Λάμδα, και ότι μπορούν να το ελέγξουν 
ρωτώντας τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Π. Κόκκαλη, 
καθώς η εταιρεία που ανέλαβε τις κατεδαφίσεις ήταν η 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ, συμφερόντων της οικογένειάς του.
Ο κ. Γεωργιάδης πάντως αναγνώρισε ότι οι νυν βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ Π. Πέρκα και Α. Φλαμπουράρης 
είχαν εργαστεί υπέρ της επένδυσης, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ 
στο θέμα αυτό ήταν κομμένος στα δύο. Το έργο είναι 
ένα όραμα του Α. Σαμαρά που έκανε το πρώτο βήμα, 
πολεμήθηκε αρχικά από τον κ. Τσίπρα που στη συνέ-
χεια «και μπράβο του, έβαλε μυαλό και στήριξε την 
επένδυση», πήραμε εμείς τη σκυτάλη, η αγορά μας 
πίστεψε, και η επένδυση προχωρά, είπε ο κ. Γεωργιά-
δης τονίζοντας ότι το μεγάλο αυτό έργο ξεκινά από τον 
πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη που αυτός το δίνει στον 
ελληνικό λαό για την ευημερία του.
Επίσης, σημειώνεται η αντιπαράθεση του κ. Γεωρ-
γιάδη με τον Π. Πολάκη, με τον πρώτο να σχολιάζει 
«γέλασε ο μωρός από τα Σφακιά της Κρήτης» στην 
αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην αναφορά 
για απεμπλοκή του έργου εντός 7 ημερών. Ζητώντας 
τον λόγο επί προσωπικού, ο κ. Πολάκης μίλησε για 
«ακροδεξιό από την Αθήνα» και για «ψεύτη με πα-
ράσημο» καθώς ο υπουργός - όπως είπε - είχε υπο-
γράψει για κατεδάφιση 5 κτισμάτων και όχι για 900. Ο 
προεδρεύων Γ. Λαμπρούλης κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη 

να ανακαλέσει την «ατυχή έκφραση» με τον υπουργό 
να λέει ότι εκπλήσσεται εάν ο κ. Πολάκης αναγνώρισε 
στην έκφραση τον εαυτό του.
Αντιπαράθεση προκλήθηκε επίσης μετά την αναφο-
ρά του υπουργού Ανάπτυξης ότι ο κ. Τσίπρας αρχικά 
διαφωνούσε με την επένδυση στο Ελληνικό και την 
κατάθεση από τον κ. Γεωργιάδη στα πρακτικά φωτο-
γραφίας, που όπως είπε, δείχνει τον επικεφαλής του 
ΣΥΡΙΖΑ να κρατά πανό «Το Ελληνικό δεν πωλείται». 
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ιω. Ρα-
γκούσης είπε ότι η φωτογραφία που παρουσίασε ο κ. 
Γεωργιάδης είναι προϊόν μοντάζ. Στην πρόσκληση του 
κ. Ραγκούση να αποσύρει τη φωτογραφία ως «φέικ» ο 
κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν ήταν παρών στις διαδηλώ-
σεις κατά της επένδυσης στο Ελληνικό για να γνωρίζει 
εάν η φωτογραφία είναι ψεύτικη, αλλά αυτά που λέει 
η φωτογραφία τα έλεγε ο κ. Τσίπρας σε επίσημες εκδη-
λώσεις της Αυγής και στο κοινοβούλιο, μιλώντας για 
υποκρισία από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του, 
ο κ. Ραγκούσης είπε ότι ο κ. Γεωργιάδης λειτούργησε 
ως «χυδαίο τρολ» του διαδικτύου και ότι το πρόβλημα 
το έχει η ΝΔ της οποίας είναι υπουργός.
Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε επίσης στον κ. Πολάκη για 
το θέμα των κατεδαφίσεων ότι δεν υπήρχε μία αλλά 
δύο αποφάσεις, η πρώτη για τα πέντε κτίσματα και η 
δεύτερη για σειρά οικοδομικών τετραγώνων, και ότι η 
αυτοψία του κ. Πολάκη στο χώρο είχε γίνει αφού είχε 
λήξει ο χώρος εργασιών (των κατεδαφίσεων).

Δρομολογιακές ρυθμίσεις επέρχονται από την Τρίτη 
23 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 26 Μαρτίου στη 
γραμμή του προαστιακού προς το Αεροδρόμιο, λόγω 
των μέτρων ασφαλείας κατά την άφιξη ξένων επισή-
μων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

 Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
ΑΕ, κατόπιν εντολών της Ελληνικής Αστυνομίας, όλες 
οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού θα τερματίζουν/ 
εκκινούν στο Κορωπί και δε θα φτάνουν έως το Αερο-
δρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα διαστήματα:

 • 23.03 και ώρες 19.15-19.45
• 24.03 και ώρες 13.45-14.15, 17.20-17.50, 21.45-
22.15
• 25.03 και ώρες 12.15-12.45, 14.15-15.45
• 26.03 και ώρες 20.15-20.45

βΟΥΛΗ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Ά. Γεωργιάδης: Είμαστε ένα βήμα πριν την τελική φάση του έργου στο Ελληνικό

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ Ο ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΦΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
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Η κυβέρνηση συνεχίζει αταλάντευτα τον δρόμο των ανα-
πτυξιακών μεταρρυθμίσεων προς όφελος της χώρας, της 
οικονομίας και της κοινωνίας, τόνισε ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας τοποθετούμενος στη Βουλή επί 
του νομοσχεδίου με το οποίο κυρώνεται η σύμβαση διανο-
μής του ακινήτου του Ελληνικού, αναφέρει το ΑΠΕ. 
 Η εκκίνηση της επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελ-
ληνικού αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αναπτυξιακές 
προτεραιότητες της κυβέρνησης, καθώς αφορά τόσο το 
σύνολο του κοινωνικού ιστού που δραστηριοποιείται πέριξ 
του ακινήτου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου 
Κοσμά, όσο και εν γένει την ελληνική οικονομία, λόγω της 
εμβέλειας του επενδυτικού έργου, «του μεγαλύτερου και 
πιο εντυπωσιακού πάρκου στην Ευρώπη», είπε ο κ. Σταϊ-
κούρας. Σημείωσε μάλιστα ότι, με μέγεθος μεγαλύτερο των 
2.000.000 τ.μ., «θα αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης 
του θαλάσσιου μετώπου με τον ορεινό όγκο του Υμηττού 
και έναν σημαντικότατο και αναγκαίο πνεύμονα πρασίνου 
για τον αστικό ιστό της Αθήνας». Σύμφωνα με τον υπουργό, 
η επένδυση θα αγγίξει τα 8 δισ. ευρώ, θα δημιουργηθούν 
75.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη λειτουργία του 
έργου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση κατά 2,4% του ΑΕΠ 
μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής του, ενώ τα φορολο-
γικά έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο, κατά την 25ετή επεν-
δυτική δραστηριότητα του έργου (κατασκευή και λειτουρ-
γία), αναμένεται να ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ, σε φόρους 
εισοδήματος, εταιρικούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, 
φόρους ακινήτων και ΦΠΑ.

 Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι με το νομοσχέ-
διο: 
1ον. Κυρώνεται η σύμβαση διανομής, με το προσαρτώμε-
νο σ’ αυτήν ειδικό διάγραμμα διανομής, που υπογράφηκε, 
στις 9 Μαρτίου 2021, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
του ΤΑΙΠΕΔ, ως εξ αδιαιρέτου συγκυρίων των διανεμομέ-
νων ακινήτων. 
2ον. Συστήνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3986/2011, δικαίωμα επιφάνειας εκ μέρους του Ελληνικού 
Δημοσίου προς το ΤΑΙΠΕΔ για χρονική διάρκεια 99 ετών, η 
οποία αρχίζει από τη μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαι-
ωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. 
3ον. Παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης ολόκληρου του 
δικαιώματος της επιφανείας ως αντικείμενο εισφοράς σε εί-
δος, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ή ποσοστού ή μέρους ή 
ακόμη και του συνόλου του δικαιώματος επιφανείας, προς 
τρίτους ή εισφοράς του σε εταιρείες, από την επιφανειούχο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., καθώς και τον εκάστοτε επιφανειούχο, για 
οποιαδήποτε νόμιμη αιτία. 
4ον. Προβλέπεται ότι με τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώ-
ματος της επιφάνειας, ο εκάστοτε επιφανειούχος υποχρεού-
ται να παραδώσει την κατοχή των κτισμάτων ή των εν γένει 

κατασκευών και των τυχόν οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτη-
σιών, στον κύριο του εδάφους. 
5ον. Προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης των όρων 
της υπό κύρωση σύμβασης με έγγραφη συμφωνία που θα 
περιβληθεί τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ. 
6ον. Ρυθμίζεται η διαδικασία εισφοράς των εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακι-
νήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά 
από το ΤΑΙΠΕΔ προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφα-
λαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., κατά το ποσό των 911,2 εκατ. 
ευρώ. 
7ον. Ρυθμίζονται τα διαδικαστικά ζητήματα της πραγ-
ματοποίησης της σύμβασης μεταβίβασης (εισφοράς) των 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ Α.Ε. 
8ον. Παρέχεται η δυνατότητα στον αγοραστή, πριν από 
τη μεταβίβαση των μετοχών για την απόκτηση του 100% 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., 
να πραγματοποιήσει, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, με δικές του δαπάνες, δική του 
πρωτοβουλία και ευθύνη, τις ρητά προσδιοριζόμενες στο 
εν λόγω άρθρο ενέργειες- εργασίες, χωρίς επιβάρυνση του 
Ελληνικού Δημοσίου. 
Για το θέμα της διανομής της έκτασης, ο κ. Σταϊκούρας είπε 
ότι αποτελεί προϊόν πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ 
του υπουργείου Οικονομικών και του ΤΑΙΠΕΔ, από τη μια 
πλευρά, και του φορέα της επένδυσης από την άλλη, ότι 
«όλα ξεκίνησαν από το μηδέν, από τη σημερινή κυβέρνηση» 
ενώ, δεδομένου ότι ο επενδυτής καθίσταται επιφανειούχος 
όλης της έκτασης για 99 χρόνια, «η διαπραγμάτευση, επί της 
ουσίας, αφορούσε την κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου 
επί του 70% της έκτασης, μετά από αυτή την περίοδο».  
Είπε ότι «όπως αναφέρεται ξεκάθαρα και στον νόμο, το Ει-
δικό Διάγραμμα Διανομής συνετάγη έχοντας ως υπόβαθρο 
τα διαγράμματα τα οποία συνοδεύουν τις ΚΥΑ Μητροπο-
λιτικού Πάρκου, ΚΥΑ Έγκρισης Πολεοδομικών Μελετών, 
και τις ΚΥΑ Ζωνών Ανάπτυξης». «Συνεπώς, ό,τι ορίζουν οι 
σχετικές ΚΥΑ για τον κοινόχρηστο αιγιαλό, τα ρέματα, τον 
μεγάλο διαμπερή πεζόδρομο που συνδέει τις γειτονιές ανα-
τολικά με την παραλία, την έξοδο του πάρκου στη θάλασσα, 
τις εκτάσεις κοινωνικής ανταποδοτικότητας κ.λπ., όλα συνε-
χίζουν και ισχύουν απαρέγκλιτα» επισήμανε και προσέθεσε: 
«Το Ειδικό Διάγραμμα Διανομής δεν τροποποιεί, σε κανένα 
σημείο, ούτε το προεδρικό διάταγμα, ούτε τις υπουργικές 
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί. Ούτε θα μπορούσε άλλωστε, 
αφού δεν είναι πολεοδομικό σχέδιο ώστε να έχει την εξουσι-
οδότηση να τροποποιήσει εγκεκριμένες μελέτες. Απεικονίζει 
απλώς όσα ορίζει η Σύμβαση, και η πληροφορία που ενσω-
ματώνει, εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό. 
Παρουσιάζει δηλαδή μόνο τι διανέμεται μεταξύ του Ελ-

ληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ από το σύνολο των 
6.008.076 τ.μ. Και είναι σαφές και από το Διάγραμμα, ότι το 
ΤΑΙΠΕΔ γίνεται κύριος ακριβώς του 30% αυτών. Σε όλη την 
υπόλοιπη έκταση κύριος παραμένει το Ελληνικό Δημόσιο». 
Ακολούθως, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στα τμήματα της 
έκτασης που θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Ελληνι-
κού Δημοσίου: 
-Το Δημόσιο διατηρεί την πλήρη κυριότητα της ζώνης 
εκμετάλλευσης όπου θα βρίσκεται το καζίνο, δηλαδή της 
μοναδικής ζώνης ανάπτυξης της περιοχής του τέως αερο-
δρομίου. 
-Στο Δημόσιο περιέρχονται, κατά κυριότητα, 7 οικοδομικά 
τετράγωνα της βόρειας ζώνης πολεοδόμησης, που προορί-
ζεται να αναπτυχθεί με χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, ενώ 
θα αποτελεί περιοχή υπερτοπικού και πολυλειτουργικού 
χαρακτήρα, με κυρίαρχες χρήσεις εμπορίου, γραφείων, 
τουρισμού, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και και-
νοτομίας, και, συμπληρωματικά, κατοικίας (με ποσοστό 
μάλιστα κατοικίας μόλις 10% της συνολικής επιτρεπόμενης 
σε αυτήν δόμησης). 
-Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί την πλήρη κυριότητα ολό-
κληρης της νοτιοανατολικής ζώνης ανάπτυξης του παρά-
κτιου μετώπου, όπου η υφιστάμενη μαρίνα διατηρείται 
και ενισχύεται με λειτουργίες εμπορίου και υπερτοπικού 
τουρισμού.
 «Αυτή τη στιγμή που διανέμεται το ακίνητο, δεν υπάρχουν 
επί του εδάφους κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, και 
δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί, πολλώ δε μάλλον υλοποι-
ηθεί, επί του εδάφους. Οι χώροι αυτοί προσδιορίζονται, επί 
του παρόντος, μόνο στις μελέτες για τις περιοχές πολεοδό-
μησης, και σε καμία περίπτωση δεν έχουν αποδοθεί στους 
δικαιούχους τους, όσο δεν υπάρχουν και δεν έχουν κατα-
σκευαστεί. Θα δημιουργηθούν και θα υλοποιηθούν στο 
μέλλον, μετά την μεταβίβαση των μετοχών στον επενδυτή. 
Στη συνέχεια θα παραδοθούν στους αρμόδιους φορείς/
δικαιούχους» διευκρίνισε και συνέχισε: «Συνεπώς, η δια-
νομή γίνεται στο συνολικό ακίνητο του Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, το θεσμικό όριο του οποί-
ου επικυρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, και η επιφάνεια του οποίου 
είναι 6.008.075 τ.μ. Επί αυτής της συνολικής επιφάνειας δι-
ανέμεται η πλήρης κυριότητα μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου 
και ΤΑΙΠΕΔ, και σύμφωνα με τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας 
Μετοχών (ΣΑΜ), το ΤΑΙΠΕΔ οφείλει να πάρει κατά πλήρη 
κυριότητα 30% της έκτασης του πρώην αεροδρομίου και 
30% της παράκτιας ζώνης».
 Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών, «όλα τα παραπάνω 
επιβεβαιώνονται στη σχετική πρόταση Επιτροπής του ΤΕΕ, 
στο οποίο απευθύνθηκε το Υπουργείο Οικονομικών».

 Συνέχεια στη σελ. 7

βΟΥΛΗ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Χρ. Σταϊκούρας για επένδυση στο Ελληνικό: Η κυβέρνηση συνεχίζει αταλάντευτα τον δρόμο των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων
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Συνέχεια από τη σελ. 6

Όσον αφορά στο ζήτημα των περιφράξεων, αποσαφή-
νισε ότι οι ρυθμίσεις αφορούν δύο διαφορετικές κατη-
γορίες: «Η μία αφορά στο σύνολο του Πόλου, κρίνεται 
απαραίτητη για λόγους ασφάλειας εργοταξίου και θα 
υλοποιείται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των 
εργασιών, εξ ου και η διατύπωση στον νόμο αναφορικά 
με τις πρόδρομες εργασίες, όπου προβλέπεται «ανακα-
τασκευή-επισκευή ή/και νέα κατασκευή περίφραξης, για 
λόγους ασφαλείας του εργοταξίου του ΜΠΕΑ». Η δεύτε-
ρη αφορά αποκλειστικά στα γήπεδα του Μητροπολιτι-
κού Πόλου, και ειδικότερα στη δυνατότητα κατασκευής 
περιφράξεων εντός του γηπέδου του Πάρκου και εντός 
των γηπέδων των Ζωνών Ανάπτυξης. 
Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τις Περιοχές Πο-
λεοδόμησης, όπως είναι η γειτονιά του Αγίου Κοσμά, 
για την οποία ισχύει προφανώς ό,τι ορίζει ο ΝΟΚ για τις 
περιφράξεις, χωρίς καμία εξαίρεση».
 Η ρύθμιση αυτή για το Πάρκο (έκτασης 2.000.000 τμ.), 
και τις Ζώνες Ανάπτυξης του Πόλου (έκτασης μέχρι και 
630.000 τμ.), κρίνεται απολύτως απαραίτητη, ακριβώς 
λόγω του μεγέθους τους και του πλήθους των διαφο-
ρετικών χρήσεων και δραστηριοτήτων που θα υποδε-
χτούν, ώστε να μπορούν στην πραγματικότητα να λει-
τουργήσουν ως πολυ-λειτουργικοί χώροι (αθλητισμού, 
αναψυχής, πολιτισμού κ.λπ.) επισήμανε ο κ. Σταϊκούρας 
φέρνοντας το εξής παράδειγμα: «Οι αθλητικοί χώροι 
παγίως διαθέτουν περίφραξη αν και είναι ανοικτοί στο 
κοινό, ενώ υπάρχουν εγκαταστάσεις που, λόγω του 
προορισμού τους, πρέπει να είναι περιφραγμένες, όπως 
π.χ. το κτίριο του Κέντρου Ελέγχου της ΥΠΑ, η πρότυπη 
αστική υποδομή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, 
η πρότυπη αστική υποδομή εγκατάστασης επεξεργασίας 
στερεών αποβλήτων κ.λπ. Άλλωστε, υπενθυμίζεται ότι 
η δυνατότητα περιφράξεων εντός του ενιαίου γηπέδου 
του Πάρκου δίνεται ήδη από την ΚΥΑ Έγκρισης της Γενι-
κής Οργάνωσης αυτού (ά.5). Και στις δύο περιπτώσεις, 
πρόκειται για «κενά» της υφιστάμενης νομοθεσίας, που 
το παρόν νομοσχέδιο επιχειρεί να καλύψει για να μπο-
ρεί να ξεκινήσει το έργο, με ασφάλεια και ταχύτητα. 
Δεν οδηγούν την γειτονιά του Αγίου Κοσμά σε gated 
community, καθώς δεν την αφορούν».
 Αξιολογώντας τη συμφωνία διανομής ποιοτικά και 
ποσοτικά είπε ότι με την ποιοτική αξιολόγηση της συμ-
φωνίας: (1) Η ζώνη εκμετάλλευσης όπου θα βρίσκεται 
το καζίνο, αποτελεί την πλέον «προνομιούχο» χωρική 
ενότητα στη μία και μοναδική ζώνη ανάπτυξης της περι-

οχής του τέως αεροδρομίου, καθώς είναι παρακείμενη 
στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με απευθείας πρόσβαση στο 
παράκτιο μέτωπο, ενώ σε αυτή χωροθετείται το ολο-
κληρωμένο τουριστικό συγκρότημα (κτίριο ύψους 200 
μέτρων), με το καζίνο. (2) Αυτή η Ζώνη Εκμετάλλευσης 
αποτελεί κομβικό σημείο σύνδεσης κινήσεων από και 
προς το παράκτιο μέτωπο. (3) Αποτελεί, επίσης, μία 
ζώνη με απαράμιλλη θέα προς τη θάλασσα, το βουνό, 
το αστικό περιβάλλον, το μητροπολιτικό πάρκο πρασί-
νου και αναψυχής, αλλά ακόμη και με το γήπεδο γκολφ 
της Γλυφάδας. (4) Το ολοκληρωμένο τουριστικό συ-
γκρότημα προορίζεται να φιλοξενεί ξενοδοχείο επιλεκτι-
κού τουρισμού, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών 
υψηλού επιπέδου. (5) Είναι αμφίβολο εάν υφίσταται 
αντίστοιχο εμβληματικό συγκρότημα, όπως το ολο-
κληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με το καζίνο, στον 
χώρο της ΝΑ Μεσογείου, το οποίο να μπορεί να λειτουρ-
γεί σε συνάφεια με τις εγκαταστάσεις μιας από τις πλέον 
σύγχρονες πρότυπες μαρίνες της ευρύτερης περιοχής 
της Μεσογείου. (6) Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης και 
η διατήρηση της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου 
σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική ζώνη του παρακτίου 
μετώπου. Συστατικό στοιχείο της εν λόγω ζώνης απο-
τελεί το πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου 
Κοσμά και το φυσικό στοιχείο της ακτής. (7) Η υπάρ-
χουσα ολυμπιακή μαρίνα διατηρείται και ενισχύεται με 
λειτουργίες εμπορίου και υπερτοπικού τουρισμού. (8) 
Στο ανατολικό όριο της ζώνης, προβλέπεται υπέργεια 
σύνδεση με πεζόδρομο-πεζογέφυρα πάνω από τη Λεω-
φόρο Ποσειδώνος, εξασφαλίζοντας στο σημείο αυτό την 
άμεση σύνδεση του παράκτιου μετώπου με την ενότητα 
του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος, του 
οποίου η κυριότητα επίσης παραμένει στο Ελληνικό Δη-
μόσιο. (9) Ειδικότερα, η πρώην ολυμπιακή μαρίνα απο-
τελεί το σημαντικότερο στοιχείο του νοτιότερου θύλακα 
της παράκτιας περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. Στο σύνολο της έκτασης της εν 
λόγω ζώνης, προβλέπονται διάφορες χρήσεις. Ανάμεσα 
σε αυτές προφανώς ξεχωρίζουν το εμπορικό κέντρο και 
το εμβληματικό ξενοδοχείο της μαρίνας.
 Συμπέρανε μάλιστα ότι «ο τεθείς στόχος της διακράτη-
σης στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, τουριστι-
κών υποδομών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χωρική 
γειτνίαση, ικανοποιήθηκε πλήρως». Τόνισε ακόμα ως 
ιδιαίτερης σημασίας «τη διατήρηση της κυριότητας του 
Ελληνικού Δημοσίου στη βόρεια ζώνη πολεοδόμησης 
«Πολεοδομικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης», 
που προορίζεται να αποτελεί περιοχή υπερτοπικού 

και πολυλειτουργικού χαρακτήρα, με κυρίαρχες χρή-
σεις εμπορίου, γραφείων, τουρισμού, τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας: Ανάμεσα σε 2 
σταθμούς Μετρό, επί της πλέον σημαντικής Λεωφόρου 
που συνδέει το κεντρικό πολεοδομικό συγκρότημα της 
πρωτεύουσας με την παράκτια ζώνη Νότιου Σαρωνι-
κού, το «Πολεοδομικό Κέντρο Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά» προορίζεται να αποτελέσει 
τον πλέον σημαντικό και οργανωμένο υποδοχέα παρα-
γωγικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τουρισμό 
και αναψυχή».
 Ακολούθως, ο κ. Σραϊκούρας ανέφερε ότι πέρα από τη 
συμφωνία διανομής, το υπουργείο Οικονομικών εξα-
σφάλισε, μέσω συμφωνίας με τον φορέα της επένδυσης, 
επιπλέον χώρους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από 
φορείς ή/και οργανισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή 
δημόσια νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα άμεσα ή έμμεσα 
από το Ελληνικό Δημόσιο, για την προώθηση του τουρι-
σμού, την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Ελλάδα, 
και τη στήριξη του αθλητισμού. «Συγκεκριμένα, εξα-
σφάλισε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 75 χρόνια, 
3 ισόγειων χώρων, 300 τ.μ. έκαστος, υψηλής προβολής 
και επισκεψιμότητας στο εμπορικό κέντρο που σχεδιά-
ζεται να αναπτυχθεί στη «Γειτονιά Επιχειρηματικού Κέ-
ντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης», στο επιχειρηματικό 
κέντρο (business park) που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί 
επίσης στην ίδια «Γειτονιά» και, τέλος, στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στην 
περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και 
Αναψυχής».
 Ως προς την ποσοτική αξιολόγηση της συμφωνίας δια-
νομής, είπε ότι το υπουργείο Οικονομικών απευθύνθηκε 
στο ΤΕΕ, πριν την εκκίνηση της διαπραγμάτευσης, για να 
ζητήσει τη γνώμη του ως προς τη διανομή. Όπως είπε 
ο υπουργός, «η ποσοτική σύγκριση της δομήσιμης επι-
φάνειας που πρότεινε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
να παραμείνει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου 
και της δομήσιμης επιφάνειας που τελικά παραμένει κα-
τόπιν της διαπραγμάτευσής μας, έχει ως εξής: 50,36% 
περισσότερη δομήσιμη επιφάνεια στην ιδιοκτησία και 
προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, ήτοι 336.434,39 
περισσότερα τ.μ. Με αυτά τα δεδομένα, συνεχίζουμε 
αταλάντευτα τον δρόμο των αναπτυξιακών μεταρρυθ-
μίσεων, προς όφελος της χώρας, της οικονομίας και της 
κοινωνίας» κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.

βΟΥΛΗ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Χρ. Σταϊκούρας για επένδυση στο Ελληνικό: Η κυβέρνηση συνεχίζει αταλάντευτα τον δρόμο των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων
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Στις τάσεις και στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς ακινή-
των αναφέρεται έκθεση της εταιρίας παροχής υπηρεσιών 
συμβουλευτικής σε ακίνητα Cerved Property Services που 
ανήκει στον διεθνή Ιταλικό Ομιλο Cerved Group.
Ειδικότερα για τις επιμέρους κατηγορίες ακινήτων στην ανά-
λυση αναφέρονται σύμφωνα με το ΑΠΕ:
Για τα Γραφεία: Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελ-
λάδος οι μέσες τιμές των γραφειακών χώρων κατέγραψαν 
αύξηση της τάσης του 4,2 % σε σχέση με το 2018. Είναι άξιο 
αναφοράς, όπως σημειώνεται στην έκθεση, ότι το 74% των 
εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία έχουν τοποθε-
τήσεις σε γραφειακούς χώρους. Η αγορά αυτή πάντως θα 
χρειασθεί να επαναξιολογηθεί όταν οι επιχειρήσεις, μετά την 
πανδημία Covid-19, επανέλθουν σtην ομαλότερη λειτουρ-
γία. Εάν το ποσοστό της τηλεργασίας παραμείνει υψηλό θα 
τεθούν νέοι κανόνες στην αγορά και στον τρόπο λειτουργίας 
των γραφείων. Όμως στην κατηγορία των γραφειακών χώ-
ρων υψηλών προδιαγραφών θα υπάρχει σταθεροποίηση 
των τιμών των αποδόσεων και των μισθωμάτων, λόγω της 
έλλειψης σύγχρονων γραφειακών χώρων.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η πανδημία επέφερε σταδι-
ακά διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Έτσι στο 
επίπεδο των 27 χωρών μελών της ΕΕ το ποσοστό τηλεργα-
σίας, προ Covid-19, βρισκόταν μόλις στο 5,4% ενώ με την 
εξέλιξη της πανδημίας το ποσοστό αυτό αυξήθηκε εντυπω-
σιακά. Επίσης σημαντική επίπτωση στην αγορά γραφειακών 
χώρων μπορεί να επιφέρει το γεγονός ότι ποσοστό 26% των 
εταιρειών που εφάρμοσαν την εξ αποστάσεως εργασία θα 
την επεκτείνουν σε όλους τους εργαζομένους μετά την ολο-
κλήρωση του κύκλου αυτής της πανδημίας. Ήδη έρευνα για 
την αγορά γραφειακών χώρων προτάσει ότι μία εταιρεία με 
250 απασχολούμενους σε τηλεργασία θα αποταμιεύσει περί 
τα 30.000 ευρώ μόνον απο τα μειωμένα μισθώματα που θα 

καταβάλει για τα γραφεία της.
Νέες Μισθώσεις-Πράσινα Κτίρια
Κατά το 2020 καταγράφηκαν νέες μακροχρόνιες μισθώσεις 
70.000-80.000 τ.μ. Αναφορικά με τα νέα πράσινα πρότυπα 
λειτουργίας των κτιρίων παρατηρείται μειωμένη προσφορά 
χώρων με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των μισθω-
μάτων. Όσον αφορά την εκτίμηση για το 2021 η προσθήκη 
νέων βιοκλιματικών γραφειακών χώρων θα προσεγγίσει τα 
90.000 τ.μ.
Διαθεσιμότητα γραφειακών χώρων
Κατά το 2020 η ζήτηση για παλαιότερης τεχνολογίας κτίρια 
γραφείων ήταν ιδιαίτερα χαμηλή με αποτέλεσμα οι ελεύθεροι 
πρός ενοικίαση γραφειακοί χώροι, στην ευρύτερη Περιφέρεια 
της Αττικής, να φθάσουν στο 8,6% επι του συνόλου των δια-
θέσιμων χώρων για επαγγελματική χρήση. 
Εν τούτοις σε ζώνες με σημαντική συγκέντρωση ποιοτικών 
χώρων γραφείων όπως ο άξονας γύρω από την Λεωφόρο 
Κηφισίας έως την ευρύτερη περιοχή των Βορείων Προαστίων 
η διαθεσιμότητα γραφειακών χώρων προς ενοικίαση περιο-
ρίσθηκε στο 6,76%. Αντίθετα σε κτίρια με πιο σύγχρονα πρό-
τυπα κατασκευής τους οι ελεύθεροι ,προς ενοικίαση, χώροι 
δεν ξεπέρασαν το 5%. Οι αποδόσεις γραφείων σύγχρονων 
προδιαγραφών στο κέντρο της Αθήνας και στους βασικούς 
άξονες συγκέντρωσης γραφείων έχουν σταθεροποιητικές 
τάσεις και κινήθηκαν κατά κανόνα στο 7%, ενώ σε σπάνιες 
περιπτώσεις καταγράφηκαν χαμηλότερες αποδόσεις. 
Καταστήματα λιανικής
Στα νέα δεδομένα της αγοράς λόγω της πανδημίας αρκετές 
εταιρείες με καταστήματα σε προβεβλημένα σημεία λιανικής 
διαπραγματεύονται την προσαρμογή των μισθωμάτων που 
πληρώνουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Το νέο μάλιστα μοντέ-
λο που τείνει να επικρατήσει είναι οι μισθώτριες εταιρείες να 
διαπραγματεύονται τα μισθώματα ως ποσοστό του κύκλου 

εργασιών τους.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι σταδιακές on line αγο-
ρές έχουν διαμορφώσει μία έντονα ανοδική τάση η οποία 
έχει οδηγήσει σε διπλασιασμό των πωλήσεων μέσω ηλε-
κτρονικών δικτύων σε σχέση πριν από την εφαρμογή των 
lockdowns. Με τα τρέχοντα δεδομένα περί το 20% των 
πωλήσεών τους εν γένει εμπορικών επιχειρήσεων πραγματο-
ποιούνται μέσω Διαδικτύου και το 80% μέσω της φυσικής πα-
ρουσίας των πελατών στα καταστήματά τους. Παρόλα αυτά 
μόλις το 20% επι του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων 
έχουν αναπτύξει εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου.
βιομηχανικοί και αποθηκευτικοί χώροι
Η πανδημία επέφερε σημαντική στροφή των καταναλωτικών 
συνηθειών προς τις αγορές μέσω διαδικτύου. Επιπρόσθετα 
η σταδιακή ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας 
στην Αν.Μεσόγειο προκάλεσε ισχυρή ζήτηση από μεγάλους 
πολυεθνικούς ομίλους για την μεταφορά, αποθήκευση και 
διανομή των προϊόντων τους στην χώρα μας. Κατά το 2019 
οι μισθωμένοι χώροι logistics έφθασαν τα 245.000 τ.μ έναντι 
241.000 τ.μ κατά το 2018. Το Θριάσειο συγκεντρώνει το 68% 
της ζήτησης για μισθωμένους χώρους logistics με αποτέλε-
σμα να εκτιμάται ότι κατά το 2020 προστέθηκαν νέοι χώροι 
100.000 τ.μ ενώ στο 2021 αναμένεται να εγκατασταθούν 
άλλα 100΄.000 τμ χώρων αποθήκευσης. Οσον αφορά το 
επενδυτικό ενδιαφέρον για τους χώρους logistics αυτό δεν 
προέρχεται μόνον από τους θεσμικούς επενδυτές της ευρύ-
τερης αγοράς ακινήτων αλλά και τις μεγάλες εγχώριες και 
πολυεθνικές εταιρείες.
Η σημαντική ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης σε χώρους 
logistics και κατά την περίοδο της πανδημίας προέρχεται και 
από τα δεδομένα της μεγάλης μεγέθυνσης των on line αγο-
ρών. Ετσι στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό έφθασε στο 16% 
έναντι 14,5 % στις ΗΠΑ και 27% στην Κίνα.

Εντός του 2022 θα ολοκληρωθεί το έργο του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού τηλεματικής και ενιαίου αυτόματου συστήμα-
τος συλλογής κομίστρου για τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού 
Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), με τη σχετική σύμβαση να έχει 
υπογραφεί προ λίγων ημερών.
Αυτό αναφέρει σε χθεσινή ανακοίνωσή του ο ΟΣΕΘ, εξηγώ-
ντας ότι με την αλλαγή των δεδομένων, από τη σχεδίαση της 
σύμβασης μέχρι σήμερα, η κεντρική πρόταση του οργανι-
σμού αφορά σε ένα ενιαίο, αυτόματο σύστημα συλλογής κο-
μίστρου για όλη τη σειρά των μέσων συγκοινωνίας, είτε αυτά 

βρίσκονται σε λειτουργία, είτε θα τεθούν μελλοντικά.
Ουσιαστικά -μεταξύ άλλων- προτείνονται σύμφωνα με το 
ΑΠΕ η δημιουργία ενός «έξυπνου» εισιτηρίου, διαδικτυακές 
εφαρμογές για «έξυπνες» συσκευές, χρήση κάρτας, online 
βελτιστοποίηση δρομολογίων και υπηρεσιών και σύγχρονες 
προσαρμογές στη διαχείριση καυσίμων και μείωση κόστους.
Κύριος του έργου, ύψους 30 εκατ. ευρώ, είναι ο Οργανισμός 
Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, με φορέα χρηματο-
δότησης το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φορέας/
πάροχος λειτουργίας θα είναι στην παρούσα φάση ο ΟΑΣΘ. 

Αναθέτουσα αρχή είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. του 
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ανάδοχος κοινο-
πραξία με επικεφαλής την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του ο ΟΣΕΘ γνωστοποιεί 
ότι υπάρχει πρόταση για την υπογραφή μνημονίου συνερ-
γασίας, δηλαδή μία τριμερής προγραμματική συμφωνία, η 
οποία θα καλύπτει όλες τις πτυχές του έργου, δεσμεύοντας 
τους συμμετέχοντες και προετοιμάζοντας την επιτυχία του για 
το καλό της πόλης.

CERVED PROPERTY SERVICES: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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«Σήμερα προχωράμε σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη 
δραστική μείωση των αποβλήτων στη χώρα μας», δήλωσε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, 
με αφορμή την ολοκλήρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής 
διαβούλευσης του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημι-
ουργίας Αποβλήτων 2021 - 2030 (http://www.opengov.gr/
minenv/?p=11637) του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με το οποίο καθορί-
ζονται η στρατηγική, οι αντίστοιχοι στόχοι, αλλά και οι δράσεις 
του. 
Ο υπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ: 
«Η ορθή διαχείριση των προϊόντων και των αποβλήτων τους 
δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, αλλά πρωτίστως αφορά στην 
προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ουσιαστική 
προστασία του περιβάλλοντος. Εφαρμόζοντας, στη βάση της 
εθνικής στρατηγικής μας για τη βιώσιμη και «πράσινη» ανάπτυ-
ξη της χώρας μας, τις αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούμε 
να μετατρέψουμε τα απορρίμματα σε αξιοποιήσιμους πόρους, 
με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα». 
Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, οι βασικές προτεραιότητες και οι 
αντίστοιχες δράσεις, που προωθούνται αφορούν κυρίως:
- Απόβλητα Τροφίμων (αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 
37% των αστικών αποβλήτων). Σειρά νομοθετικών ρυθμίσε-
ων, αλλά και μη νομοθετικών μέτρων, που αποσκοπούν στην 
πρόληψη και τη μείωση της δημιουργίας αποβλήτων τροφί-
μων κατά την πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία και τη 
μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο και άλλες μορφές διανομής 
τροφίμων. 
- Πλαστικά μίας χρήσης. Πρόληψη και μείωση του αντίκτυπου 
ορισμένων πλαστικών στο υδάτινο περιβάλλον και την ανθρώ-
πινη υγεία, καθώς και προώθηση της μετάβασης στην κυκλική 
οικονομία, με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, 
προϊόντα και υλικά. Στις ενδεικτικές δράσεις συμπεριλαμβάνο-
νται η σταδιακή υποχρεωτική χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων 
σκευών σε δημόσιες εκδηλώσεις, η στροφή των καταναλωτών 
σε επαναχρησιμοποιήσιμα σκεύη, καθώς και οι εθελοντικές 

συμφωνίες στον τομέα της εστίασης και των ξενοδοχείων.
- Χαρτί. Επαναχρησιμοποίηση και μείωση της κατανάλωσης 
χαρτιού, μέσω επικοινωνιακών εργαλείων για την οικολογικά 
υπεύθυνη κατανάλωση χαρτιού από επιχειρήσεις και νοικοκυ-
ριά.
- Συσκευασίες - πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Πρόληψη της 
παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας και εξάλειψη ή ελαχιστο-
ποίηση, σε σημαντικό βαθμό, του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματος των συσκευασιών, με την ενθάρρυνση της αύξησης του 
ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατί-
θενται στην αγορά, καθώς και της μείωσης της κατανάλωσης 
πλαστικής σακούλας μεταφοράς.
- Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 
Επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση του ηλεκτρικού/ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), στο μέτρο του δυνατού, ώστε να 
είναι αξιόπιστη η λειτουργία του.
- Ειδικές κατηγορίες αστικών αποβλήτων (π.χ. ρουχισμός, 
έπιπλα). Ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και 
της καινοτομίας στον τομέα κλωστοϋφαντουργικών, παράλ-
ληλα με παροχή ώθησης στην αγορά για βιώσιμα και κυκλικά 
προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης, 
της αντιμετώπισης της γρήγορης μόδας και της προώθησης 
νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Αναφορικά με τα έπιπλα, 
μείωση των αποβλήτων στην πηγή, μέσω της συστηματικής 
επιδιόρθωσης και ανακατασκευής, καθώς και της δημιουργίας 
κατάλληλων διαύλων, πλατφορμών, κοινωνικών δικτύων και 
αγορών για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησής τους.
- Βιομηχανικά Απόβλητα. Υιοθέτηση, από την πλευρά των βι-
ομηχανικών φορέων, της πρόληψης και της συνεπακόλουθης 
μείωσης του λειτουργικού κόστους, λόγω εξοικονόμησης πρώ-
των υλών και πόρων για αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση 
των αποβλήτων.
- Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ). Μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων 
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στη χώρα, μέσω 

της μετάβασης του κατασκευαστικού κλάδου προς την κυκλική 
διαχείριση πόρων και αποβλήτων.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας, «μπροστά μας 
ανοίγεται μία δεκαετία για να δημιουργήσουμε ένα πιο “καθα-
ρό” και “πράσινο” μέλλον για τις επόμενες γενιές. Κι εμείς είμαστε 
αποφασισμένοι να πορευτούμε γρήγορα και αποτελεσματικά 
προς αυτήν την κατεύθυνση, αφήνοντας οριστικά πίσω μας τις 
παθογένειες του παρελθόντος που κράτησαν στάσιμη τη χώρα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα». 
Απ’ την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, αφού ευχαρίστησε 
όλους για τη δημόσια διαβούλευση διαβεβαίωσε ότι «οι πα-
ρατηρήσεις τους θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμα πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων που θα εισηγηθεί ο υπουργός Κώστας 
Σκρέκας στο Υπουργικό Συμβούλιο». 
Όπως είπε, «με το πρόγραμμα, στοχεύουμε να παρέμβουμε 
στην κορυφή της ιεράρχησης διαχείρισης των αποβλήτων, που 
δεν είναι άλλη από την απλή στόχευση να παράγουμε λιγότερα 
απόβλητα. Έτσι, η χώρα προχωρά σταδιακά σε μια ολοκληρω-
μένη προσέγγιση, με ισχυρή περιβαλλοντική χροιά στη διαχεί-
ριση των αποβλήτων, που εκτός από τον περιβαλλοντικό θετικό 
αντίκτυπο, θα έχει και καλύτερα διοικητικά και οικονομικά απο-
τελέσματα στη διαχείριση των αποβλήτων μας». 
Ο κ. Γραφάκος υπενθύμισε ότι «το τελευταίο 20μηνο, έχουμε 
προχωρήσει γοργά σε όλους τους τομείς, στην πρόληψη, στην 
επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση και στη δημιουργία 
υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, με στόχο να καλύψουμε 
την απόσταση που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», 
όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σημειώνεται τέλος, ότι με την ολοκλήρωση της δημόσιας δι-
αβούλευσης, το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Απο-
βλήτων 2021-2030 θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή. 

Είκοσι έξι ακόμα δήμοι προστίθενται στο πρόγραμμα myKEPlive 
για ραντεβού με βιντεοκλήση του υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης. Πρόκειται για τους δήμους: Αλεξανδρούπολης, 
Ανατολικής Σάμου, ‘Ανδρου, ‘Αργους Ορεστικού, Αρχανών-Α-
στερουσίων, Βόρειας Κέρκυρας, Δίου-Ολύμπου, Δυτικής Σά-
μου, Ήλιδας, Ιητών, Καρπάθου, Καρύστου, Κέας, Κεντρικών 
Τζουμέρκων, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κομοτηνής, Μήλου, 
Μυτιλήνης, Παρανεστίου, Πάργας, Πρέβεζας, Σάμης, Σουλίου, 
Τροιζηνίας-Μεθάνων, Φλώρινας, Φυλής.
Μέσα σε οκτώ μήνες λειτουργίας, αναφέρει το ΑΠΕ, περισσότε-
ροι από το 50% του συνολικού αριθμού των δήμων της χώρας 
έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, υπηρεσίες 

μέσω βιντεοκλήσης παρέχουν 224 ΚΕΠ σε 177 δήμους, ενώ 
συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 40.000 
ραντεβού, τα οποία μεταφράζονται σε αντίστοιχη μείωση των 
μεταβάσεων για εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία μέσα στην 
περίοδο της πανδημίας.
Από τον Απρίλιο του 2020 έχουν ήδη εκπαιδευτεί για τη λειτουρ-
γία της πλατφόρμας 1.072 υπάλληλοι των ΚΕΠ. Στο πλαίσιο του 
μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε ο υπουργός Επικρατεί-
ας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, με το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔ-
ΔΑ) στο επόμενο διάστημα πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
νέα τριήμερα επιμορφωτικά προγράμματα για την χρήση του 

myKEPlive από υπάλληλους των ΚΕΠ. Υπενθυμίζεται ότι μέσω 
του myKEPlive παρέχονται διαδικασίες υψηλής ζήτησης μέσω 
των τεσσάρων θεματικών υπηρεσιών: 1) Πληροφόρηση- Αίτη-
ση, 2) Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, 3) Εξυπηρέτηση Πολιτών με 
Αναπηρία, 4) Εξυπηρέτηση από τον δήμο σας. Οι πολίτες εισέρ-
χονται στην πλατφόρμα και ρυθμίζουν το ραντεβού τους χρη-
σιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο Taxisnet. Κατά τη χρήση 
της υπηρεσία δεν αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα των 
πολιτών, ενώ οι τηλεδιασκέψεις με τους υπαλλήλους των ΚΕΠ 
δεν καταγράφονται.

K. ΣΚΡΕΚΑΣ: ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟβΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Με το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ MYKEPLIVE
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Από χθες το απόγευμα άρχισαν να πιστώνονται στους τραπε-
ζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών οι αποζημιώσεις για τις 
ολικές απαλλαγές ενοικίων του περασμένου Ιανουαρίου, ενώ 
από σήμερα Τετάρτη, θα αρχίσουν να καταβάλλονται τα ποσά 
των εκκρεμοτήτων για τα μειωμένα ενοίκια των μηνών Νοεμ-
βρίου και Δεκεμβρίου του 2020.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ, που δημο-
σιεύει το ΑΠΕ,  αυτό διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Στράτο 
Παραδιά, ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστο-
λος Βεσυρόπουλος σε χθεσινή επικοινωνία τους, προσθέτο-
ντας ότι οι πληρωμές που θα γίνουν θα υπερβούν τα 70 εκ. 

ευρώ και θα αφορούν άνω των 150.000 ΑΦΜ, ενώ μετά το 
στάδιο των διορθώσεων, θα ακολουθήσει και η εκκαθάριση 
και πραγματοποίηση των συμψηφισμών με φορολογικές 
υποχρεώσεις, των αποζημιώσεων για τους μήνες Μάρτιο έως 
Οκτώβριο 2020.
Ο κ. Βεσυρόπουλος ανέφερε επίσης ότι έχει δρομολογηθεί η 
επίλυση και των λοιπών εκκρεμών θεμάτων που προβλη-
ματίζουν σοβαρότατα τους εκμισθωτές ακινήτων από την 
αναγκαστική μείωση των ενοικίων τους, μεταξύ των οποίων 
η αποζημίωση των εκμισθωτών των οποίων τα ακίνητα 
υπεκμισθώνονται, και ότι σύντομα θα υπάρχουν ανακοινώ-

σεις για μέτρα που θα βελτιώνουν ουσιωδώς τη σημερινή 
κατάσταση. 
Ο κ. Παραδιάς ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για την ενημέ-
ρωση και ζήτησε και πάλι να επισπευσθούν οι πληρωμές των 
αποζημιώσεων καθόσον πολλοί εκμισθωτές έχουν βρεθεί σε 
δυσχερέστατη οικονομική θέση από την ετεροχρονισμένη 
καταβολή των αποζημιώσεων, και να επιτραπεί η υποβολή 
και αρχικών δηλώσεων COVID για το διάστημα Μαρτίου-Ο-
κτωβρίου 2020.

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής της αργίας της 25ης 
Μαρτίου όσον αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα 
παρέχουν η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) 
και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της 
Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που δημοσιεύει το 
ΑΠΕ,  η εορτή της 25ης Μαρτίου, η οποία φέτος συμπίπτει με 
την ημέρα Πέμπτη, από το νόμο έχει καθοριστεί ως υποχρε-
ωτική αργία.
Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχό-
ληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, 
εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αρ-
γίες.
Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέ-
ρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα υποχρεωτικής 
αργίας.

Ειδικότερα, ως προς την αμοιβή της Πέμπτης 25ης Μαρτίου 
2021 ισχύουν τα εξής:
- Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν
Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς 
κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμεί-
βονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό 
καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.
- Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν
Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:
1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο 
ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί 
στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν,
2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο 
μισθό:
α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές 
και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25η 

Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου 
μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου 
ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν,
β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά 
τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνο 
προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου 
ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. από ΣΣΕ, 
κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως 
προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα 
υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα παραπάνω αφορούν στο 
γενικό πλαίσιο ρύθμισης αμοιβής της 25 Μαρτίου, δεδομένης 
της συνέχισης ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης 
της πανδημίας.

Το νέο κύκλο υποτροφιών πρακτικής άσκησης ανακοίνωσε ο 
τομέας τροφίμων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας στην Ελλάδα (EIT Food Hub Greece), αναφέ-
ρει το ΑΠΕ.
Πρόκειται για δύο προγράμματα πρακτικής άσκησης σε 
συνεργαζόμενες εταιρείες (PepsiCo, SIEMENS, Maspex, 
Puratos, Peak Bridge, GrupoAN, DSM κ.α.) και ερευνητικά 
κέντρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Azti Technalia, 
IMdea, Autonomous University of Madrid, Spanish National 
Research Council CSIC κ.α.), με διάρκεια 3 έως 6 μήνες. 
Το ποσό της αμοιβής κυμαίνεται από 650 έως 1850 ευρώ 

ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο και το μοντέλο εκπόνη-
σης της πρακτικής άσκησης.
Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο επιμέρους προ-
γράμματα υποτροφιών ενώ η καταληκτική ημερομηνία για 
αιτήσεις είναι η 12η Απριλίου 2021:
* RIS Fellowships: απευθύνεται σε εγγεγραμμένους φοιτη-
τές και αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς 
και σε νέους επιχειρηματίες με ενδιαφέρον στους τομείς της 
αγροτικής παραγωγής και της διατροφής. Το μηνιαίο ποσό 
της υποτροφίας κυμαίνεται από 650 έως 1350 ευρώ ανάλογα 
με το μοντέλο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης (δια ζώσης 

ή εξ αποστάσεως). 
* RIS Talents: απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες και 
νέους μεταδιδάκτορες, με ενδιαφέρον στους τομείς της αγρο-
τικής παραγωγής και της διατροφής. Το μηνιαίο ποσό της 
υποτροφίας κυμαίνεται από 950 έως 1850 ευρώ ανάλογα με 
το μοντέλο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης (δια ζώσης ή 
εξ αποστάσεως).
Σημειώνεται ότι τα προγράμματα πρακτικής άσκησης θα διε-
ξαχθούν στην αγγλική γλώσσα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑβΟΛΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ COVID

ΓΣΕΕ: ΠΩΣ ΑΜΕΙβΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΜΕΙβΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 
Aπό το ΕΙΤ Food Hub Greece
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Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», παρά τα εμπόδια που έχει 
δημιουργήσει η πανδημία, έχει ετοιμάσει έξι δράσεις 
για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821. Με τις δράσεις αυτές η Επιτροπή 
«Ελλάδα 2021» επιδιώκει: «να τιμήσει την ημέρα που οι 
πρόγονοί μας άναψαν τη φλόγα της ελευθερίας και, την 
ίδια στιγμή, μέσα από έναν εικονικό διάλογο μαζί τους, 
να αναδείξει πού οδήγησαν οι θυσίες και οι αγώνες που 
έδωσαν, πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, μέσα από την 
πορεία αυτών των 200 ετών», όπως αναφέρεται στην 
σχετική ανακοίνωση, που δημοσιεύει το ΑΠΕ. 
Αναλυτικά οι 6 δράσεις της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»:
•Προβολές σε κτίρια σε 18 πόλεις της Ελλάδας: «Ζωντα-
νεύοντας» την ιστορία της Επανάστασης
Η δράση αφορά την ταυτόχρονη προβολή σε επιλεγ-
μένα κτίρια 18 πόλεων της Ελλάδας, με προεξάρχον το 
κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, μιας οπτικοποιημένης 
αφήγησης της Επανάστασης, μέσα από έργα τέχνης σύγ-
χρονα με αυτήν. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εγχείρημα 
projection mapping που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και 
θα υλοποιηθεί με την ευθύνη του Εργαστηρίου Ευφυών 
Περιβαλλόντων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτε-
χνείου Κρήτης.
Εκτός από την ιστορία της Επανάστασης, οι προβολές 
θα δίνουν έμφαση και στην ιδιαίτερη ιστορία και τους 
ήρωες της κάθε πόλης. Οι πόλεις θα είναι: Αθήνα, Αλε-
ξανδρούπολη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κα-
λαμάτα, Κέρκυρα, Λαμία, Λάρισα, Μεσολόγγι, Νάουσα, 
Ναύπλιο, Πειραιάς, Ρόδος, Σύρος, Τρίπολη, Χανιά και 
Χίος. 
Η δράση είχε προγραμματιστεί για την 25η Μαρτίου, 
εξαιτίας όμως των περιορισμών που επιβάλλει η πανδη-
μία, μεταφέρθηκε στις 8 και 9 Μαΐου. 
•Η ταινία ««σε γνωρίζω από την όψη» 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛ-
ΛΑΔΑ!»
Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ, παραγωγή της Επιτρο-
πής, το οποίο αποτελεί μία ευφάνταστη αφήγηση των 
δύο αιώνων της νεότερης Ελλάδας. Έχει στηριχθεί σε 
αρχειακό υλικό και τεκμήρια και προσεγγίζει το θέμα 
αναδεικνύοντας όχι μόνο στοιχεία της στρατιωτικής ή 
της πολιτικής ιστορίας μας, αλλά και στοιχεία από τις 
ενότητες των επιστημών, των τεχνών αλλά και της κα-
θημερινής ζωής. Στην ουσία, επιχειρεί να δείξει πώς από 
το «γι αυτά πολεμήσαμε» του στρατηγού Μακρυγιάννη, 
μέσα από επιτυχίες, δυσκολίες και πισωγυρίσματα, κα-
ταλήξαμε σε αυτό που είμαστε σήμερα: ένα σύγχρονο, 

δημοκρατικό και ευρωπαϊκό κράτος.
Η ταινία θα προβληθεί για πρώτη φορά στο κοινό την 
25η Μαρτίου. Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η προ-
βολή από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ 1 και 
στη συνέχεια, στις 20:00, η ταινία θα είναι διαθέσιμη για 
θέαση μέσω της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δι-
κτύων της Επιτροπής. Θα διατεθεί επίσης στις Ελληνικές 
πρεσβείες, σε Δήμους, στα τμήματα ελληνικών σπου-
δών πανεπιστημίων του εξωτερικού, προκειμένου να το 
χρησιμοποιήσουν στις εκδηλώσεις τους, ενώ προσφέρ-
θηκε και στο υπουργείο Παιδείας, για να χρησιμοποιηθεί 
από τα σχολεία. 
•Μικροί Μεγάλοι Ήρωες 
Μια ωδή στους Μικρούς και τους Μεγάλους ήρωες των 
200 χρόνων, γιατί πίσω από κάθε ιστορική διαδρομή 
βρίσκονται πάντοτε οι άνθρωποι. Η δράση περιλαμ-
βάνει την προβολή σε δημόσιες οθόνες, εικόνων και 
βιογραφικών στοιχείων, 1000 ιστορικών προσώπων 
που με το έργο τους άφησαν το αποτύπωμά τους στη 
νεότερη Ιστορία της Ελλάδας. 
Πρόκειται για πρόσωπα γνωστά και διάσημα που διέ-
πρεψαν σε διάφορους τομείς της κοινωνικής δραστη-
ριότητας αλλά και για ανθρώπους της καθημερινότη-
τας, που ξεχώρισαν για την προσφορά τους. Η δράση 
θα προβάλλεται σε υπάρχοντα συστήματα δημόσιας 
προβολής, σε διάφορα σημεία όπως τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς, τα αεροδρόμια, οι σταθμοί των τρένων και 
άλλους συμβεβλημένους φορείς, αλλά και διαδικτυακά.
Στις 25 Μαρτίου, από τις 12:00, θα παρουσιαστούν οι 
πρώτες 200 προσωπικότητες, οι οποίες θα είναι προ-
σβάσιμες και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, ενώ η 
δράση θα επεκταθεί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, 
προκειμένου να υπογραμμιστεί το 2021 ως η «χρονιά 
των Ελληνίδων και των Ελλήνων». 
•Το Νομισματικό Πρόγραμμα της Επιτροπής «Ελλάδα 
2021»
Για να τιμήσει την πορεία αυτών των 200 χρόνων μετά 
την Επανάσταση, η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» δημιούρ-
γησε μια μοναδική συλλογή 14 συλλεκτικών νομισμά-
των που θα κρατήσουν για πάντα ζωντανή στη μνήμη 
μας τη διακοσιετηρίδα της Επανάστασης. 
Το Νομισματικό Πρόγραμμα αποτελεί ένα κεντρικό 
σημείο αναφοράς της επετείου, καθώς δίνει τη δυνατό-
τητα σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να αποκτήσει 
αναμνηστικά ιδιαίτερης συναισθηματικής αξίας. Μέσα 
από το Νομισματικό Πρόγραμμα, η Επιτροπή τιμά επί-

σης κάθε περιοχή της Ελλάδας χωριστά και αναδεικνύει 
εμβληματικές προσωπικότητες που συνέδεσαν το όνομά 
τους με αυτές τις περιοχές.
Σε αυτό το πλαίσιο, σε μια συμβολική εκδήλωση που 
έλαβε χώρα την Παρασκευή 19 Μαρτίου στο Νομι-
σματοκοπείο, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, η Επιτροπή, 
δια της προέδρου της Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλά-
κη, τίμησε τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημι-
ουργία της συλλογής. 
•«200 χρόνια Ελευθερίας» - Μια τετρασέλιδη έκδοση 
αφιερωμένη στη σημασία της επετείου της Επανάστασης
Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» προχωρά στην κυκλοφο-
ρία ενός αναμνηστικού τετρασέλιδου εντύπου για την 
επέτειο της 25η Μαρτίου, το οποίο θα εμφανιστεί ως 
κάλυμμα στις ημερήσιες εφημερίδες στις 24 Μαρτίου. 
Θα είναι, επίσης, προσβάσιμο σε ψηφιακή μορφή στην 
ιστοσελίδα της Επιτροπής. 
Στην αναμνηστική αυτή έκδοση περιλαμβάνονται μηνύ-
ματα της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας 
για τη σημασία της Επανάστασης του 1821 αλλά και για 
την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας. Θα περιλαμβάνο-
νται επίσης πληροφορίες για το έργο και τις δραστηρι-
ότητες της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». 
•Μικρή μουσική «παρέλαση» για τα 200 χρόνια από τον 
Διονύση Σαββόπουλο
Η Επιτροπή ζήτησε από τον αγαπημένο τραγουδοποιό 
και μέλος της Ολομέλειας της Επιτροπής, Διονύση Σαβ-
βόπουλο, να οργανώσει μια μικρή μουσική παρέλαση 
για το ‘21, για τη μνήμη μας, για την ταυτότητά μας. Μια 
μουσική παρέλαση με διαμάντια της μουσικής μας, με 
αγαπημένες φωνές σε μοναδικές ηχογραφήσεις, για να 
μας συνοδέψει στη γιορτή της διακοσιοστής επετείου της 
Επανάστασης.
Το πρώτο μέρος της δράσης θα είναι προσβάσιμο υπό 
τη μορφή podcast από την ιστοσελίδα της Επιτροπής 
την 25η Μαρτίου στις 12:00, ενώ στη διάρκεια του έτους 
αναμένεται να επεκταθεί και να διευρυνθεί με νέες μου-
σικές αφηγήσεις και διαδρομές. 
Αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις αυτές είναι δι-
αθέσιμες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στο σύνδεσμο 
greece2021.gr/25martiou. 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2021» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
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Με πρωτοβουλία της Common Ground και της Greenpeace, 70 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συνυπέγραψαν ανοιχτή 
επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδω-
ρο Σκυλακάκη, στην οποία περιγράφουν τις προτεραιότητές τους 
για μία πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη και ζητούν μεγαλύτερη 
συμμετοχή της κοινωνίας στην ανάπτυξη πολιτικών, αναφέρει 
το ΑΠΕ.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα, όπως και όλα τα άλλα κράτη-μέλη, έχει 
προθεσμία μέχρι τα τέλη Απριλίου να υποβάλει το σχέδιό της στην 
ΕΕ όπου θα περιγράφει πώς θα δαπανήσει τα 32 δισεκατομμύρια 
ευρώ που θα λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης για να αντιμετωπί-
σει τις επιπτώσεις της πανδημίας. 
Η κοινωνία των πολιτών το θεωρεί μία άνευ προηγουμένου ευ-
καιρία για μία πραγματικά δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσι-
μη μετάβαση και ζητά διαφάνεια στη διαδικασία σχεδιασμού του.
Όπως αναφέρουν ωστόσο σε σχετική ανακοίνωσή τους οι οργα-
νώσεις, παρά τις ελπίδες για μία συμμετοχική και διαφανή διαδικα-
σία, μέχρι στιγμής η Κοινωνία των Πολιτών έχει μείνει σε μεγάλο 
βαθμό εκτός αυτής και παραμένει στο σκοτάδι για τα επόμενα 
βήματα. «Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, 
τόσο για λόγους παρακολούθησης και λογοδοσίας όσο και για να 
μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες, κάτι που είναι απαραίτητο 
για μία επιτυχημένη ανάκαμψη», λέει η εκπρόσωπος της Common 
Ground, Ντομινίκα Σπυράτου.
Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, «καθώς οι πρόσφατες 
κρίσεις (οικονομική, υποδοχής προσφύγων, πανδημία) έχουν 
εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες στη χώρα μας, οι υπογράφουσες 
οργανώσεις πιστεύουν πως οι πολιτικές για την ανάκαμψη θα πρέ-
πει να στοχεύουν σε τυπικά παραμελημένους πληθυσμούς όπως 
τα φτωχά νοικοκυριά, τους άστεγους, τους μετανάστες και τους 
πρόσφυγες. Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα βι-
ώσιμο μέλλον και να αποτρέψουμε μελλοντικές καταστροφές και 
εκτοπισμούς».
«Από τη μία πλευρά, αντιμετωπίζουμε μία πανδημία, την κατάρ-
ρευση της βιοποικιλότητας, την κλιματική κρίση και τις αυξημένες 
κοινωνικές ανισότητες. Από την άλλη, έχουμε την ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης για να προστατέψουμε 
την υγεία μας, τη βιοποικιλότητα, τον πλανήτη, και να προωθή-
σουμε την κοινωνική δικαιοσύνη όχι μόνο σε προ-πανδημιακά 
επίπεδα, αλλά για να κάνουμε την κοινωνία μας ισχυρότερη, 
υγιέστερη και πιο συνεκτική από ποτέ. Απειλή και ευκαιρία», λέει 
ο Νίκος Χαραλαμπίδης, γενικός διευθυντής στο ελληνικό γραφείο 
της Greenpeace.
Η Common Ground και οι υπόλοιποι συνυπογράφοντες καλούν 
την ελληνική κυβέρνηση:
- Να προσκαλέσει ευρύτερα κομμάτια της κοινωνίας, και ειδικότε-
ρα της Κοινωνίας των Πολιτών, να καταθέσουν τις προτάσεις τους 
για τη χρήση των κονδυλίων για την ανάκαμψη προτού κατατεθεί 
το τελικό της σχέδιο τον Απρίλιο, και να εξασφαλίσει την ουσιαστι-

κή συμμετοχή τους στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρα-
κολούθηση του σχεδίου.
- Να προετοιμάσει ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης με προτεινόμενα 
προγράμματα, στόχους, ωφελούμενους και επιθυμητά αποτελέ-
σματα, το οποίο θα περιλαμβάνει έγκυρους περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες.
- Να αυξήσει τη σαφήνεια και τη διαφάνεια γύρω από τις διαδι-
κασίες, συμπεριλαμβάνοντας τακτικές συνεδρίες ανταλλαγής 
πληροφοριών με ενδιαφερόμενους φορείς και εκστρατείες ενημέ-
ρωσης των πολιτών.
Όπως υπογραμμίζουν σε σχετική ανακοίνωσή τους οι Οργανώ-
σεις, «εάν τα παραπάνω μέτρα εφαρμοστούν ως μέρος μίας συ-
ντονισμένης προσπάθειας σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες 
και ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση πολιτικών, θα 
βοηθήσουν την Ελλάδα να ανακάμψει από την πανδημία και θα 
την οδηγήσουν σε ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον.
Μετά από χρόνια λιτότητας, την κρίση υποδοχής προσφύγων και 
τώρα την πανδημία, αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό μπορεί να 
βοηθήσει την κοινωνία να αλλάξει πορεία και να αρχίσει πραγ-
ματικά να ανακάμπτει από οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. 
Για να το πετύχει, η Ελλάδα πρέπει να αποφύγει να επαναλάβει τις 
πολιτικές του παρελθόντος, οι οποίες μας οδήγησαν στη δυσμενή 
θέση που βρισκόμαστε σήμερα (αντιμετώπιση αυξανόμενων ανι-
σοτήτων, πόλωση, αδικία, απώλεια βιοποικιλότητας και κλιματική 
αλλαγή)», επισημαίνουν καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του οι 
Οργανώσεις.
Οι υπογράφουσες οργανώσεις:
1. ActionAid Ελλάς
2. Αλληλεγγύη Λέσβου
3. ΑΜΚΕ «Με ‘Αλλα Μάτια»
4. ‘Ανεμος Ανανέωσης
5. ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το 
Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία
6. ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητω-
δών
7. ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
8. Better Days Greece
9. Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας
10. Changemakers Lab
11. Common Ground Greece
12. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
13. Δίκτυο Μέλισσα 
14. Δράση για την ‘Αγρια Ζωή
15. ECHO100PLUS
16. Ecocity
17. Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία
18. Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ
19. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
20. Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
21. Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων 
22. ΕΛΙΞ

23. Emfasis Foundation
24. Fenix-Humanitarian Legal Aid
25. Food On 
26. Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity
27. GIVMED 
28. Greenpeace Ελλάδα
29. HIAS
30. HIGGS
31. HumanRights360
32. Θάλασσα Αλληλεγγύης
33. ΙΘΑΚΗ
34. International Rescue Committee (IRC)
35. ‘Iριδα-Κέντρο Γυναικών Λυδία Σιαπαρδάνη
36. Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα»
37. MEDASSET
38. Μεσογειακό Ινστιτούτο για την Φύση και τον ‘Ανθρω-
πο-MedINA
39. ΜΕΤΑδραση-Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
40. Mobile Info Team (MIT)
41. Μπορούμε
42. Odyssea
43. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
44. Οικολογική Κίνηση Δράμας
45. Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης
46. Οργάνωση Γη
47. Παιδικά Χωριά SOS
48. Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) 
49. Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»
50. People Behind
51. Praksis
52. Προμηθέας
53. Refugee Rights Europe
54. Samos Volunteers
55. SolidarityNow
56. Steps
57. Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»
58. Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ)
59. Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή»
60. Σύλλογος Τουλίπα Γουλιμή 
61. Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο 
Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης
62. Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους - Σ.Κ.Ε.Π
63. Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοιν. Αλληλεγγύης
64. Terre des hommes Hellas
65. The Bee Camp
66. The Green Tank
67. Φίλοι του Μόντε
68. Velos Youth
69. We are Solomon
70. WWF Ελλάς

ΜΚΟ: MΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

13

Είναι σχεδόν αδύνατο το άνοιγμα του λιανεμπορίου τη 
Δευτέρα, με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, εκτίμησε 
ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
«Κανείς δεν μπορεί να αντέξει ένα τόσο παρατεταμένο 
lockdown. Θέλουμε, σιγά-σιγά, να επανέλθουμε σε κά-
ποια μορφή κανονικότητας, αλλά όχι θυσιάζοντας τη 
δημόσια υγεία. Γιατί, η δημόσια υγεία και η οικονομία 
πάνε μαζί», τόνισε μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό 
σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο κ. Πέτσας επισήμανε ότι η κυβέρνηση θα προχωρή-
σει στην επίταξη και άλλων υγειονομικών υπηρεσιών 
και κλινών, εφόσον αυτό χρειάζεται, ενώ απαντώντας 
στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί καθυστέρη-
σης στη λήψη σχετικών πρωτοβουλιών, σημείωσε 
ότι η επίταξη κλινών ή υπηρεσιών δεν είναι δωρεάν, 
κοστίζει. 
«Όταν, λοιπόν, πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ να επιτάξουμε τις 
ιδιωτικές κλίνες ΜΕΘ από πέρυσι τον Μάρτιο, χωρίς 
να τις χρειαζόμαστε, σημαίνει ότι θα έπρεπε ο Έλλη-

νας φορολογούμενος να βγάλει από την τσέπη του, για 
κάθε κλίνη που επιτάσσεται, 1.600 ευρώ την ημέρα και 
να τα μεταφέρει στην τσέπη του ιδιώτη που έχει την 
κλινική. Από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2020, 
δεν χρειάστηκε να επιταχθεί κάποια ιδιωτική κλίνη 
ΜΕΘ. Μέχρι τότε, εάν είχαμε κάνει αυτό που ζητούσε ο 
ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε δώσει περίπου 120 εκατ. ευρώ από 
την τσέπη των φορολογουμένων στους ιδιώτες, χωρίς 
να χρειαζόταν», τόνισε ο κ. αναπληρωτής υπουργός 
Εσωτερικών.

Απαντήσεις για τις προσλήψεις στο ΕΣΥ, τη συνεργασία 
με τον ιδιωτικό τομέα, τους εμβολιασμούς και τα self-
test αλλά και την προοπτική ανοίγματος των δραστη-
ριοτήτων έδωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η κυβερνητική 
εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, σε συνέντευξή της 
στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ». Συνέδεσε επίσης την 
άρση των περιοριστικών μέτρων με την πρόοδο των 
εμβολιασμών.
«Η μόνιμη επωδός που ακούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι 
για προσλήψεις. Προσλήψεις έχουν γίνει. Έχει ενισχυ-
θεί τα μέγιστα το Σύστημα Υγείας. Έχουν αυξηθεί οι 
Μ.Ε.Θ. του Δημοσίου από 557 που παραλάβαμε από 
τον ΣΥΡΙΖΑ, σε 1.189. Είναι μια αύξηση της τάξεως του 
113%. Μαζί με τις Μ.Ε.Θ. του ιδιωτικού τομέα είμαστε 
σήμερα σε πάνω από 1.400. Μια αύξηση συνολικά της 
τάξεως του 153%. Έχουν προσληφθεί 10.000 προσω-
πικό -από τους οποίους οι 4.000 θα μονιμοποιηθούν 
μέσω ΑΣΕΠ- 1.200 μόνιμοι γιατροί και μπαίνουν σε 
λίγο άλλοι 200. Έχει γίνει ό,τι είναι δυνατόν στο πλαί-
σιο των δυνατοτήτων μας», τόνισε η κ. Πελώνη. 
Ταυτόχρονα, η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφέρθηκε 
και στην επίταξη ιατρικών υπηρεσιών, επισημαίνοντας 
πως «η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, έχει απευθύ-
νει έκκληση, τις τελευταίες δέκα μέρες, στους ιδιώτες 
γιατρούς να συνδράμουν σ’ αυτή τη μεγάλη εθνική 
προσπάθεια. Ανταποκρίθηκαν όμως πολύ λίγοι. Οπότε 
αυτό (η επίταξη των υπηρεσιών τους) ήταν το ύστατο 
μέτρο. Τα στοιχεία που έχουμε από το πρωί -γιατί σή-
μερα από τις 8 το πρωί προσέρχονται - δείχνουν ότι 
είναι πολύ ικανοποιητική η προσέλευσή τους. Είναι 
ήδη παραπάνω από 90%. Πιστεύουμε ότι μετά από 

αυτή την ύστατη κίνηση, όλοι συνειδητοποίησαν ποιο 
είναι το καθήκον τους και ότι πρέπει να συνδράμουν 
σ’ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, που γίνεται από όλους 
τους υγειονομικούς, από όλο το Σύστημα Υγείας σ’ όλη 
τη χώρα».
 

«Αν δε μειώσουμε τη διασπορά του ιού, θα 
υπάρχει ένας φαύλος κύκλος» 
Στη συνέχεια η κ. Πελώνη αναφέρθηκε στην «εκτε-
ταμένη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα με πάρα 
πολλές κλινικές». Και πρόσθεσε πως: «αυτή τη στιγμή 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα και ενιαίο. Περι-
λαμβάνει τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικά 
νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, πολυδύναμες Μ.Ε.Θ.. 
Γίνεται ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι άλλο χρειαστεί να 
γίνει, προφανώς θα γίνει. Η κατάσταση είναι δύσκολη. 
Αντέχει όμως το Σύστημα. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να 
τηρήσουμε τα μέτρα και να είμαστε προσεκτικοί. Διότι 
αν δεν μειώσουμε τη διασπορά του ιού, θα υπάρχει 
ένας φαύλος κύκλος. Δεν πρέπει να χαλαρώνουμε, 
πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, πρέπει να προσέχουμε, 
πρέπει να αποφεύγουμε τις συγκεντρώσεις σε σπίτια, 
σε κλειστούς χώρους. Ο καθένας από εμάς είναι υπεύ-
θυνος για την υγεία του, είναι υπεύθυνος να προστα-
τεύσει τον συνάνθρωπό του και τους αγαπημένους 
του. Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν κι αυτές οι μικρές 
στοχευμένες παρεμβάσεις που έγιναν στα μέτρα, για να 
δοθεί και μία μικρή εκτόνωση σε όλους τους πολίτες 
που είναι κουρασμένοι».

«Προτεραιότητες παραμένουν το λιανεμπόριο 
και η λειτουργία των σχολείων» 
Η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε στη συνέχεια 
πως «κάθε Παρασκευή η Επιτροπή των Ειδικών εξε-
τάζει και αξιολογεί τα επιδημιολογικά δεδομένα και 
αναλόγως εισηγείται στην κυβέρνηση. Σε κάθε περί-
πτωση, προτεραιότητες παραμένουν το λιανεμπόριο 
και η επαναλειτουργία των σχολείων, με ασφάλεια 
και με επιπλέον εργαλείο τα self-test που θα μπορούν 
να κάνουν οι πολίτες. Πολύ σύντομα, περί τις αρχές 
Απριλίου, θα είμαστε έτοιμοι. Θα υπάρξουν αναλυτικές 
ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Να επαναλάβω ότι 
είναι δωρεάν. Είμαστε η πρώτη χώρα που κάνει μαζική 
δωρεάν διάθεση αυτών των τεστ. Είναι μια στρατηγική 
-το self-test- που εφαρμόζεται ήδη στη Γερμανία και 
στην Ελβετία, όχι όμως με κρατική δωρεάν διάθεση, 
αλλά με εμπορική διάθεση». Και τόνισε: «Πιστεύουμε 
ότι αυτό είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει, προφα-
νώς, στην πρόληψη, αλλά και στην καλύτερη επιδη-
μιολογική επιτήρηση των ασυμπτωματικών ασθενών 
που μπορεί να φέρουν τον ιό και να μην το γνωρίζουν 
και βεβαίως στην καλύτερη ιχνηλάτηση».
Η κ. Πελώνη επεσήμανε ακόμη πως «όσο θα προχω-
ράμε τους εμβολιασμούς, τόσο θα χτίζουμε το τείχος 
ανοσίας. Πριν από λίγη ώρα φθάσαμε στους ένα εκα-
τομμύριο εμβολιασμένους πολίτες, με τουλάχιστον 
μία δόση. Όμως θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, δι-
ότι μέχρι να εμβολιαστεί ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 
προφανώς ο ιός θα κυκλοφορεί. Όσο θα προχωράμε 
τους εμβολιασμούς, τόσο θα μπορούμε να αίρουμε 
περιοριστικά μέτρα».

ΠΕΤΣΑΣ: ΣΧΕΔΟΝ ΑΔΥΝΑΤΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 
Αν χρειαστεί θα γίνει κι άλλη επίταξη

ΑΡ. ΠΕΛΩΝΗ: ΟΣΟ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟΥΣ, ΤΟΣΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΙΡΟΥΜΕ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
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Μετά την παύση ισχύος από την 1.3.2019 των ειδικότε-
ρων διατάξεων που ρύθμιζαν την προστασία της κύριας 
κατοικίας του οφειλέτη, απέμειναν μόνο οι γενικές δια-
τάξεις του νόμου Κατσέλη (Ν.3869/2010) σχετικά με τη 
ρευστοποίηση της περιουσίας του. Έτσι, οι οφειλέτες δί-
σταζαν να προσφύγουν στο νόμο Κατσέλη για την προ-
στασία της κύριας κατοικίας τους. Ωστόσο, τρεις απο-
φάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών (με αριθ. 227/2021) 
και του Ειρηνοδικείου Πατρών (με αριθ. 26/2021 και 
965/2020) δέχονται ότι η προστασία της κύριας κατοι-
κίας εξακολουθεί να ισχύει με βάση τις γενικές αυτές 
διατάξεις του νόμου Κατσέλη. 
Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙ-
ΖΩ) και πιο συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται ότι το άρθρο 
9 παρ. 1 προβλέπει ότι η ρευστοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας διατάσσεται μόνο εφόσον είναι απαραίτητη 
για την ικανοποίηση των πιστωτών. Αν επομένως οι 
πιστωτές λάβουν, μέσω ενός βιώσιμου προγράμματος 
αποπληρωμής, τα ίδια ποσά που θα λάμβαναν από μια 
ενδεχόμενη ρευστοποίηση, τότε δεν είναι αναγκαίος ο 
πλειστηριασμός ή η αναγκαστική πώληση της κύριας 
κατοικίας. 
Για να συμβεί αυτό, όπως αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ, θα πρέ-
πει ο οφειλέτης να καταβάλει ποσό ίσο με την αξία της 
κατοικίας του, αφαιρουμένων των εξόδων ενός πλει-
στηριασμού, σε διάστημα ορισμένων ετών. 
Καθώς μάλιστα σε όλες τις αποφάσεις η καταβολή του 
ποσού αυτού είναι έντοκη, σε βάθος χρόνου, όπως ση-
μειώνεται, οι τράπεζες θα αποκομίσουν τελικά περισσό-
τερα οφέλη.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση της απόφασης 
26/2021 του Ειρηνοδικείου Πατρών, η αξία της κα-
τοικίας του οφειλέτη εκτιμήθηκε σε 112.000 ευρώ, και 

αφού αφαιρέθηκαν τα έξοδα που θα είχε μια ενδεχόμενη 
αναγκαστική εκτέλεση, υποχρεώνεται ο οφειλέτης να 
καταβάλει στους πιστωτές, προκειμένου να διατηρήσει 
την κατοικία του, το ποσόν των 108.000 ευρώ έντοκα, 
σε 20 έτη, σε μηνιαίες δόσεις, που θα υπολογίζονται με 
βάση το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου.
Επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ ότι, για 
την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, τα δικαστήρια 
έλαβαν υπόψη τη συνταγματική διάταξη για την προ-
στασία της απόκτησης και διατήρησης κατοικίας, καθώς 
και τα αντίστοιχα άρθρα διεθνών συμβάσεων για την 
προστασία της στέγης. 
«Η άποψη εξάλλου αυτή έχει υποστηριχθεί και θεμελιω-
θεί στη νομική επιστήμη με βάση τις αρχές και τις διατά-
ξεις του Συντάγματος, του ν. 3869/2020 και του Αστικού 
Κώδικα (αρχή της καλής πίστης)», όπως αναφέρεται.
Οι παραπάνω αποφάσεις έχουν τεράστια σημασία, ανα-
φέρει η ένωση των καταναλωτών, καθώς ανοίγουν μία 
προοπτική σε όσα νοικοκυριά έχουν περιέλθει, λόγω και 
της τρέχουσας κρίσης, σε μόνιμη αδυναμία να εξυπη-
ρετήσουν τα χρέη τους, να σώσουν τελικά την κατοικία 
τους. Κι αυτό καθώς ο νόμος Κατσέλη, λόγω της ανα-
στολής της εφαρμογής του πτωχευτικού κώδικα για τα 
φυσικά πρόσωπα (που δεν είναι έμποροι) εξακολουθεί 
να ισχύει μέχρι τις 31.5.2021.
Υπενθυμίζεται από την ΕΚΠΟΙΖΩ ότι ο νέος πτωχευτικός 
κώδικας δεν προβλέπει προστασία της κύριας κατοικίας, 
καθώς σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση πτώχευ-
σης είτε από τον ίδιο τον οφειλέτη ή και οποιονδήποτε 
πιστωτή και γίνει αυτή δεκτή, τότε ρευστοποιείται η 
ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της κατοικίας του. Μία περιορισμένη κατηγορία 
οφειλετών θα έχει τη δυνατότητα όχι να ζητήσει την 
εξαίρεση της ρευστοποίησης αλλά την αγορά της από 

έναν φορέα, από τον οποίο μετά θα μπορεί ο οφειλέ-
της να τη μισθώσει για δώδεκα χρόνια. Στη λήξη της 
δωδεκαετίας θα έχει το δικαίωμα να επαναγοράσει την 
κατοικία του. Όμως και στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει 
να καταβάλλει την αξία που θα έχει η κατοικία εκείνη τη 
στιγμή, δίχως να υπολογίζονται τα μισθώματα που έχει 
καταβάλλει.
Αντίθετα, με το νόμο Κατσέλη η κατοικία παραμένει στην 
κυριότητα του οφειλέτη, ο οποίος υποχρεούται να εξο-
φλήσει με το επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου την αξία 
της. Έτσι, κάθε δόση που καταβάλλει από την πρώτη 
ημέρα που μπαίνει στη ρύθμιση, υπολογίζεται για την 
εξόφληση της οφειλής, διασφαλίζοντας ακόμη περισσό-
τερο την κατοικία του.
Τα νοικοκυριά, επομένως, συνεχίζει η ανακοίνωση της 
ΕΚΠΟΙΖΩ, έχουν, με βάση την παραπάνω νομολογία, 
ακόμη μία ευκαιρία να σώσουν την κατοικία τους, πριν 
αρχίσει σε βάρος της περιουσίας τους η επιδρομή του 
νέου πτωχευτικού κώδικα. Μάλιστα, όσοι αιτηθούν την 
υπαγωγή τους στο νόμο Κατσέλη μπορούν να υπολογί-
ζουν και με μία προσωρινή προστασία από πλειστηρι-
ασμούς ή άλλα διωκτικά μέτρα μέχρι τουλάχιστον την 
εκδίκαση της αίτησης.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους δανειολήπτες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου Κα-
τσέλη και διαθέτουν κύρια κατοικία να μην διστάσουν 
και να υποβάλουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο μέχρι τις 31 
Μαίου 2021.
«Σε μία ζοφερή πραγματικότητα (πανδημία, νέος πτω-
χευτικός νόμος), οι παραπάνω αποφάσεις δίνουν ελπίδα 
σε χιλιάδες οφειλέτες που είχαν αποθαρρυνθεί από τις 
νομοθετικές εξελίξεις» καταλήγει η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Πιστώθηκαν χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
156.696 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 
80 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και 
το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον μήνα Ιανου-
άριο. Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαρια-
σμούς τους έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης 
της κάθε τράπεζας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 

υπουργείο Οικονομικών.
 Είχε προηγηθεί, την περασμένη Παρασκευή, η πίστωση 
ποσού συνολικού ύψους 8,7 εκατ. ευρώ σε 119.440 ιδι-
οκτήτες ακινήτων για μειωμένα μισθώματα μηνός Ιανου-
αρίου.
 Έτσι, έχουν καταβληθεί συνολικά, μέχρι σήμερα, 88,7 
εκατ. ευρώ σε 276.136 ιδιοκτήτες για τη μείωση ενοικίων 

του πρώτου μήνα του έτους.
Ο συνολικός αριθμός συμψηφισμών με φόρους και κατα-
βολών χρημάτων για τα μειωμένα μισθώματα της περι-
όδου Μαρτίου 2020 - Ιανουαρίου 2021 διαμορφώνεται 
πλέον στις 952.063 και το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 
177,4 εκατ. ευρώ.

ΕΚΠΟΙΖΩ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
Και πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν. Κατσέλη

ΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 156.696 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 80 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Πρώτη στην προτίμηση των ταξιδιωτών και δυνητικών 
ταξιδιωτών από τις ευρωπαϊκές αγορές, αναφορικά με το 
ποια χώρα θα επιθυμούσαν να επισκεφθούν στο αμέσως 
επόμενο ταξίδι τους προς Ευρώπη, βρίσκεται η Ελλάδα, με 
μικρή διαφορά από την Ιταλία, ενώ η Ισπανία κατατάσσε-
ται στην τρίτη θέση, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε 
το Royal Elcano Institute και η Turespaña της Ισπανίας, 
αναφέρει το ΑΠΕ. Στις μη ευρωπαϊκές αγορές, η Ελλάδα 
βρίσκεται στην 5η θέση (μετά από την Ισπανία, την Ιταλία, 
τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο). Συνολικά, οι 4 προτι-
μητέοι προορισμοί ήταν η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και 
η Γαλλία, με συνολικές αναφορές πάνω από 10% σε κάθε 
αγορά (με εξαίρεση τη Γαλλία στις ευρωπαϊκές αγορές).
Επίσης, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση επισκεψι-
μότητας παγκοσμίως, μετά από πολύ μεγάλες χώρες και 
οικονομικές δυνάμεις (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ). Στις ευρωπαϊκές αγορές -επι-
σκέπτες από ευρωπαϊκές χώρες- η Ελλάδα κατατάσσεται 
στην 6η θέση (μπροστά από τις ΗΠΑ), ενώ στις μη ευρω-
παϊκές, καταλαμβάνει την 10η θέση, ακολουθώντας εκτός 
από τις προαναφερθείσες χώρες και ασιατικούς προορι-
σμούς (Ταϊλάνδη, Ιαπωνία), καθώς και το Μεξικό.  
Η σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2020, σε 29 χώρες και 33 αγορές εντός και εκτός της Ευ-
ρώπης, με συνολικό δείγμα 17.300 ατόμων εστιασμένο σε 
ταξιδιώτες και δυνητικούς ταξιδιώτες προς Ευρώπη.  
Με τη σειρά του, τo Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων () πραγματοποίησε μελέτη, 
που βασίστηκε στην έρευνα, από την οποία αναλύθηκαν, 
ιδιαίτερα, τα αποτελέσματα για την Ελλάδα. Όπως επιση-
μαίνει το ΙΝΣΕΤΕ, τα αποτελέσματα αυτά, επιβεβαιώνουν 
ότι η Ελλάδα αποτελεί μια παγκόσμια τουριστική δύναμη 
και ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα στρατηγικής σημασίας 
και παγκόσμιας εμβέλειας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της χώρας. Επιβεβαιώνουν επίσης το γεγονός ότι οι κύριοι 
ανταγωνιστές της χώρας μας είναι πολύ περισσότερο οι 
ανεπτυγμένες αγορές της μεσογειακής Ευρώπης και λι-
γότερο οι αγορές της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου, 
όπως έχει τονισθεί σε παλαιότερη έρευνα του Ινστιτούτου. 
Αναφορικά με τους τύπους των προτιμώμενων ταξιδιών 
και δραστηριοτήτων ευρύτερα τονίζονται τα εξής: 
Τα ταξίδια αναψυχής, σύντομα ή μεγάλης διάρκειας χω-
ρίς κάποιον επιμέρους σκοπό (πολιτιστικό ενδιαφέρον, 
wellness, αθλητισμό), αποτελούν τις πλέον δημοφιλείς 
μορφές ταξιδιού. Τα ταξίδια αυτά είναι συνυφασμένα με 
τον ήλιο και τη θάλασσα, την εξερεύνηση των πόλεων 
αλλά και της φύσης, τη γαστρονομία και το shopping, 

συμβάλλοντας στις εγχώριες οικονομίες. 
Το ενδιαφέρον για την εξερεύνηση πόλεων αλλά και της 
φύσης, τη γαστρονομία και το shopping οδηγούν στη 
συμβολή του τουρισμού στις εγχώριες οικονομίες, ακόμα 
και αν είναι απαραίτητη κάποια ενδεχομένη μετακίνηση 
σε χωριό ή στη φύση.  
Στις ευρωπαϊκές αγορές, αν και παρατηρούνται κάποιες 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών, συνολικά η εικό-
να είναι παρόμοια ως προς την προτίμηση για προϊόντα 
αναψυχής με τις πρώτες θέσεις να καταλαμβάνονται από 
την επίσκεψη σε πόλεις και τη χαλάρωση στην ακτή -στην 
παραλία κοντά στη θάλασσα.  
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες ανάπτυξης 
τουρισμού στην ηπειρωτική Ελλάδα παρουσιάζει η πολύ 
υψηλή προτίμηση για επίσκεψη σε μικρές πόλεις/χωριά, 
ιδιαίτερα για ορισμένες από τις βασικές αγορές, καθώς και 
η σημασία της γαστρονομίας για το σύνολο της χώρας.  
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι αν και τα ταξίδια -είτε σύ-
ντομα είτε μεγάλης διάρκειας- με πολιτιστικό περιεχόμενο 
αποτελούν μικρό ποσοστό του συνόλου, η επίσκεψη σε 
μουσεία και η γνωριμία με άλλους πολιτισμούς αποτελούν 
σημαντικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των ταξι-
διών. Αυτό υποδηλώνει ότι οι ταξιδιώτες ενδιαφέρονται 
για ένα πολυδιάστατο προϊόν- μια πολυδιάστατη εμπειρία 
ακόμα και αν ο βασικός στόχος του ταξιδιού τους είναι η 
αναψυχή είτε με «Ήλιο και Θάλασσα» είτε με City Break. 
Στις μη ευρωπαϊκές αγορές, η σημαντικότερη διαφορο-
ποίηση σε σχέση με τις ευρωπαϊκές είναι το αυξημένο 
ενδιαφέρον για επίσκεψη σε χώρους στη φύση, ιδιαίτερα 
στις ασιατικές αγορές, καθώς και το αυξημένο ενδιαφέρον 
για μουσεία, μνημεία και άλλες πολιτιστικές δραστηριότη-
τες.  
Πρώτη στην προτίμηση των ταξιδιωτών και δυνητικών 
ταξιδιωτών από τις ευρωπαϊκές αγορές, αναφορικά με το 
ποια χώρα θα επιθυμούσαν να επισκεφθούν στο αμέσως 
επόμενο ταξίδι τους προς Ευρώπη, βρίσκεται η Ελλάδα, με 
μικρή διαφορά από την Ιταλία, ενώ η Ισπανία κατατάσσε-
ται στην τρίτη θέση, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε 
το Royal Elcano Institute και η Turespaña της Ισπανίας. 
Στις μη ευρωπαϊκές αγορές, η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η 
θέση (μετά από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο). Συνολικά, οι 4 προτιμητέοι προορι-
σμοί ήταν η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Γαλλία, με 
συνολικές αναφορές πάνω από 10% σε κάθε αγορά (με 
εξαίρεση τη Γαλλία στις ευρωπαϊκές αγορές). 
Επίσης, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση επισκεψι-
μότητας παγκοσμίως, μετά από πολύ μεγάλες χώρες και 

οικονομικές δυνάμεις (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ). Στις ευρωπαϊκές αγορές -επι-
σκέπτες από ευρωπαϊκές χώρες- η Ελλάδα κατατάσσεται 
στην 6η θέση (μπροστά από τις ΗΠΑ), ενώ στις μη ευρω-
παϊκές, καταλαμβάνει την 10η θέση, ακολουθώντας εκτός 
από τις προαναφερθείσες χώρες και ασιατικούς προορι-
σμούς (Ταϊλάνδη, Ιαπωνία), καθώς και το Μεξικό.  
Η σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2020, σε 29 χώρες και 33 αγορές εντός και εκτός της Ευ-
ρώπης, με συνολικό δείγμα 17.300 ατόμων εστιασμένο σε 
ταξιδιώτες και δυνητικούς ταξιδιώτες προς Ευρώπη. 
 
Με τη σειρά του, τo Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων () πραγματοποίησε μελέτη, 
που βασίστηκε στην έρευνα, από την οποία αναλύθηκαν, 
ιδιαίτερα, τα αποτελέσματα για την Ελλάδα. Όπως επιση-
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ότι η Ελλάδα αποτελεί μια παγκόσμια τουριστική δύναμη 
και ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα στρατηγικής σημασίας 
και παγκόσμιας εμβέλειας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της χώρας. Επιβεβαιώνουν επίσης το γεγονός ότι οι κύριοι 
ανταγωνιστές της χώρας μας είναι πολύ περισσότερο οι 
ανεπτυγμένες αγορές της μεσογειακής Ευρώπης και λι-
γότερο οι αγορές της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου, 
όπως έχει τονισθεί σε παλαιότερη έρευνα του Ινστιτούτου. 
Αναφορικά με τους τύπους των προτιμώμενων ταξιδιών 
και δραστηριοτήτων ευρύτερα τονίζονται τα εξής:
Τα ταξίδια αναψυχής, σύντομα ή μεγάλης διάρκειας χω-
ρίς κάποιον επιμέρους σκοπό (πολιτιστικό ενδιαφέρον, 
wellness, αθλητισμό), αποτελούν τις πλέον δημοφιλείς 
μορφές ταξιδιού. Τα ταξίδια αυτά είναι συνυφασμένα με 
τον ήλιο και τη θάλασσα, την εξερεύνηση των πόλεων 
αλλά και της φύσης, τη γαστρονομία και το shopping, 
συμβάλλοντας στις εγχώριες οικονομίες. 
Το ενδιαφέρον για την εξερεύνηση πόλεων αλλά και της 
φύσης, τη γαστρονομία και το shopping οδηγούν στη 
συμβολή του τουρισμού στις εγχώριες οικονομίες, ακόμα 
και αν είναι απαραίτητη κάποια ενδεχομένη μετακίνηση 
σε χωριό ή στη φύση.  
Στις ευρωπαϊκές αγορές, αν και παρατηρούνται κάποιες 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών, συνολικά η εικό-
να είναι παρόμοια ως προς την προτίμηση για προϊόντα 
αναψυχής με τις πρώτες θέσεις να καταλαμβάνονται από 
την επίσκεψη σε πόλεις και τη χαλάρωση στην ακτή -στην 
παραλία κοντά στη θάλασσα. 

ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ 
ΙΝΣΕΤΕ: Η Ελλάδα αποτελεί μια παγκόσμια τουριστική δύναμη
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Ηλεκτρονικά πραγματοποιείται από χθες, Τρίτη 23 Μαρ-
τίου, μέσω του gov.gr, η υποβολή αίτησης χορήγησης 
και η παραλαβή αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής 
χρήσης από πολίτες, σύμφωνα με την κοινή υπουργική 
απόφαση που συνυπέγραψαν ο υπουργός Επικρατείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης 
και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας.
 Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Ειδικότερα, οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα 
poiniko.services.gov.gr, ταυτοποιούνται με χρήση των 
κωδικών τους στο Taxisnet και αιτούνται την έκδοση 
αντιγράφου ποινικού μητρώου, το οποίο θα εκδίδεται 

ύστερα από λίγες ημέρες. Μόλις το αντίγραφο ποινικού 
μητρώου είναι έτοιμο, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιού-
νται με SMS ή e-mail, ώστε να το παραλάβουν από τη 
θυρίδα τους στο gov.gr.
 Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο 
Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ), ενώ 
η διασυνδέσεις μεταξύ των μητρώων συντελέστηκαν 
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Η ψηφιοποίηση του ποινικού μητρώου εντάσσεται στο 
πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Δι-

αδικασιών (ΕΠΑΔ) και έχει συμπεριληφθεί στο μνημόνιο 
συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι γενικοί γραμμα-
τείς Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πάνος 
Αλεξανδρής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλού-
στευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος.
 Σημειώνεται ότι η μέχρι τώρα διαδικασία απαιτούσε είτε 
δύο αυτοπρόσωπες παρουσίες του πολίτη στην οικεία/
πλησιέστερη Εισαγγελία (μία για την αίτηση και μία 
για την παραλαβή), είτε μία μοναδική αυτοπρόσωπη 
παρουσία για την ενεργοποίηση ειδικών κωδικών ηλε-
κτρονικής υποβολής αιτήσεων και ηλεκτρονικής παρα-
λαβής αντιγράφων ποινικού μητρώου.

Δεν είναι υποχρεωτική αλλά εθελοντική η δήλωση των 
αποτελεσμάτων των τεστ για κορονοϊό που θα κάνουν 
οι πολίτες στο σπίτι τους, δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης στον τηλεοπτικό 
σταθμό MEGA, ενώ τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι τα 
μισά ραντεβού για τον εμβολιασμό έχουν κλειστεί μέσα 
από τα φαρμακεία κι όχι ηλεκτρονικά, είτε μέσω της άυ-
λης συνταγογράφησης ή της πλατφόρμας emvolio.gov.
gr. «Τα φαρμακεία έχουν παίξει σημαντικό ρόλο» πρό-
σθεσε ο υπουργός και υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο ήταν 
αναμενόμενο, καθώς «ξεκινήσαμε με τις μεγαλύτερες ηλι-

κίες που έχουν λιγότερες ψηφιακές δεξιότητες σε σχέση με 
τους νεότερους». 
Ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι δημιουργείται μια πλατ-
φόρμα όπου θα μπορεί κανείς εθελοντικά να δηλώνει αν 
είναι θετικός στον ιό με βάση το self test «κι έπειτα αυτό 
θα οδηγεί στην δυνατότητα οι πολίτες να μπορούν να κά-
νουν δωρεάν πρόσθετο rapid test σε δημόσιες δομές. Δεν 
υπάρχει καμιά υποχρέωση να το δηλώσει κάποιος, διότι 
πιστεύουμε στην ατομική ευθύνη κι ότι ο κάθε συμπολίτης 
μας καλό θα είναι να το δηλώσει». Ο υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης μάλιστα, σημείωσε ότι στις αρχές Απριλί-

ου θα αρχίσουν να χορηγούνται τα self test. «Θα ανακοι-
νωθεί άμεσα γενικότερα από την κυβέρνηση». 
Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε και για τον έναν χρόνο λειτουρ-
γίας του gov.gr όπου οι πολίτες εξυπηρετούνται ψηφιακά 
και μπορούν να λαμβάνουν έγγραφα και πιστοποιητικά 
που θέλουν από δημόσιες υπηρεσίες, ενώ ανακοίνωσε και 
την υποβολή αιτήματος και την εύκολη διάθεση αντιγρά-
φου του ποινικού μητρώου εντός ολίγων ωρών ηλεκτρο-
νικά, μέσω του gov.gr. «Στόχος του υπουργείου είναι κάθε 
μέρα και μια μικρή αλλαγή». 

Έναν χρόνο μετά την εμφάνιση της νόσου Covid-19 τα 
δίκτυα κινητών επικοινωνιών χάρη στην ανθεκτικότη-
τα και την αξιοπιστία τους, συνεχίζουν να μετατρέπουν 
την κρίση σε «ψηφιακό επιταχυντή», ενδυναμώνοντας 
ψηφιακά πολίτες, επιχειρήσεις και υποδομές, σύμφωνα 
με την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Η πανδημία του κορονοϊού και ο περιορισμός της κίνη-
σης των πολιτών που εφαρμόστηκε, οδήγησε σε πρω-
τόγνωρη αύξηση της χρήσης δεδομένων από το κινητό 
το 2020.
Συγκεκριμένα, το 2020 σημειώθηκε αύξηση της χρήσης 
δεδομένων (+65,7%), που κορυφώθηκε, μάλιστα στο 

4ο τρίμηνο του 2020, ενώ τα λεπτά ομιλίας κατέγρα-
ψαν τη μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας δεκαετίας 
(+5,6%). Ωστόσο τα έσοδα του κλάδου από υπηρεσίες 
μειώθηκαν κατά 6% σε σχέση με το 2019, κυρίως λόγω 
της κάθετης πτώσης της τουριστικής κίνησης.
Σύμφωνα με την ΕΕΚΤ ο κλάδος σε αυτή την ιδιαίτερη 
χρονιά συνέχισε να υλοποιεί το επενδυτικό του πλάνο. 
Οι επενδύσεις κορυφώθηκαν με τον διαγωνισμό για την 
απονομή φάσματος και την έλευση του 5G, εγκαινιάζο-
ντας και για την Ελλάδα μια νέα εποχή απεριόριστων 
δυνατότητων συνδεσιμότητας. Ειδικότερα, συνέχισε τις 
μεγάλες επενδύσεις, που έφτασαν συνολικά τα 647 εκατ. 
ευρώ για το 2020, αναδεικνύοντας τις εταιρείες κινητής 

τηλεφωνίας ως έναν από τους σημαντικότερους επενδυ-
τικούς πυλώνες στη χώρα, που διατήρησε συνδεδεμένη 
την κοινωνία, παρήγαγε αξία για την οικονομία και συ-
νέβαλε σταθερά στη μετάβασή της σε ένα νέο αναπτυξι-
ακό πρότυπο. Κορύφωση των επενδύσεων αυτών ήταν 
τα 372 εκατ. ευρώ που διέθεσαν οι πάροχοι για άδειες 
φάσματος για την ανάπτυξη των δικτύων 5G (ζώνες 700 
MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz). «Η Ελλάδα 
είναι σήμερα μεταξύ των λίγων ευρωπαϊκών χωρών 
που προχώρησαν σε διαγωνισμό, άμεση αδειοδότηση 
και λειτουργία των δικτύων 5G, γεγονός που εντάσσει 
τη χώρα δυναμικά στον διεθνή “ψηφιακό” χάρτη», ση-
μειώνεται σε ανακοίνωση της ΕΕΚΤ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑβΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ SELF TEST

ΕΕΚΤ: ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ 2020
Οι κινητές επικοινωνίες σύμμαχος ενάντια στην πανδημία
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Η εύρεση του Αρχείου μιας κατασκευαστικής εταιρίας του Με-
σοπολέμου αποτέλεσε την αφετηρία του διετούς προγράμματος 
«Καταγραφή, συντήρηση και ψηφιοποίηση του Αρχείου της 
εταιρείας “Εργοληπτική ΑΕ”», το οποίο υλοποιείται σε συνερ-
γασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και με δωρεά 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), αναφέρει το ΑΠΕ. Την 
υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας από την Ειρήνη Γρα-
τσία, συντονίστρια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 
«MONUMENTA» και τον δρ Φίλιππο Τσιμπόγλου, γενικό διευ-
θυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο κτήριο της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυ-
μα Σταύρος Νιάρχος, τον περασμένο Δεκέμβριο, ακολούθησε η 
έναρξη των εργασιών επεξεργασίας του Αρχείου, το οποίο μετά 
την ολοκλήρωση του προγράμματος θα περιέλθει στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Το Αρχείο που βρέθηκε από τον συλλέκτη Γιάννη Λάμπρου 
αποτελείται από χιλιάδες έγγραφα, σχέδια, φωτογραφίες, κα-
τάστιχα που τεκμηριώνουν το ιδιαίτερα σημαντικό έργο της 
εταιρίας «Εργοληπτική Α.Ε.» από τη δεκαετία του 1910 έως τη 
δεκαετία του 1930. Τα έργα, ιδιωτικά και δημόσια, περιελάμ-
βαναν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή κατοικιών, ξενοδοχείων, 
εκπαιδευτικών κτηρίων, νοσοκομείων, δρόμων, αποχετευτι-
κών δικτύων κ.ά. Τη δεκαετία του 1910, ο πολιτικός μηχανικός 
Σπήλιος Αγαπητός ίδρυσε τη «Γενική Εταιρία Τεχνικών Επιχει-
ρήσεων Σ. Αγαπητός & ΣΙΑ». Σε αυτήν εργάστηκε ο πολιτικός 
μηχανικός Μόσχος Διαμαντόπουλος, ο οποίος ίδρυσε αρχικά 
τη «Γενική Εταιρία Μπετόν Αρμέ Μ. Α. Διαμαντόπουλος», στην 

οποία συγχωνεύτηκε η εταιρεία του Σ. Αγαπητού και στη συνέ-
χεια, το 1925, ίδρυσε την «Εργοληπτική». Το έργο της με την 
έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μειώθηκε δραστικά ενώ, 
μεταπολεμικά, μετατράπηκε σε εμπορική εταιρία. 
Με την «Εργοληπτική Α.Ε.» συνεργάστηκαν πολλοί γνωστοί 
αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί, οι οποίοι σχεδίασαν και 
επέβλεψαν πάνω από 250 έργα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους 
Μιλτιάδη και Ιωάννη Αξελό, Γεώργιο Διαμαντόπουλο, Ανδρέα 
Δρακόπουλο, Παναγιώτη Ζίζηλα, Ιωάννη Ζολώτα, Κώστα 
Κιτσίκη, Ρέννο Κουτσούρη, Ανδρέα και Εμμανουήλ Κριεζή, Εμ-
μανουήλ Λαζαρίδη, Σωτήρη Μαγιάση, Αναστάσιο Μεταξά, Νι-
κόλαο Μητσάκη, Αριστείδη Μπαλάνο, Αλέξανδρο Νικολούδη, 
Αναστάσιο Ορλάνδο, Γεώργιο Σούλη, Ιωάννη Υδραίο κ.ά. Κτή-
ρια κατασκευάστηκαν σε πολλές πόλεις, με την πλειονότητα αυ-
τών να βρίσκεται στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, 
όπως το μέγαρο Μπιτζάνη, η πολυκατοικία Παπαλεονάρδου, το 
μέγαρο Γεωργίου Αργυρίου, το νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, 
το ξενοδοχείο Cecil, το κτήριο Γκίνη (ΕΜΠ), η Εθνική Τράπεζα 
στη Θεσσαλονίκη, οι κυλινδρόμυλοι «Ευρώτας», προσφυγικές 
κατοικίες στους Ποδαράδες (Νέα Ιωνία) και πολλά άλλα. Το 
Αρχείο προσφέρει έναν πλούτο πληροφοριών για την αρχιτε-
κτονική του Μεσοπολέμου και την οικοδομική τεχνολογία της 
εποχής, τους μηχανικούς, τους τεχνίτες, τους κλάδους της βιο-
μηχανίας και βιοτεχνίας που υποστήριζαν την κατασκευαστική 
δραστηριότητα αλλά και θέματα εργασιακά, ασφαλιστικά κ.ά. 
Είναι ένας πραγματικός θησαυρός που θα εμπλουτίσει τις γνώ-
σεις μας με άγνωστα, έως τώρα, στοιχεία. 

Το Έργο περιλαμβάνει την ταξινόμηση, τη συντήρηση και την 
ψηφιοποίηση των τεκμηρίων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
και τις προδιαγραφές που ακολουθούνται από την Εθνική Βιβλι-
οθήκη της Ελλάδος. Τα τεκμήρια θα καταχωριστούν σε πληρο-
φοριακό σύστημα που σχεδιάζεται ειδικά για το συγκεκριμένο 
Αρχείο, το περιεχόμενο του οποίου θα είναι προσβάσιμο από 
όλους. Το Αρχείο θα συνδυαστεί με το ψηφιακό αποθετήριο 
των καταγεγραμμένων κτηρίων που έχει δημιουργήσει η 
MONUMENTA, προσφέροντας ένα δυναμικό πληροφοριακό 
σύστημα για την εξερεύνηση και τη μελέτη της αθηναϊκής αρ-
χιτεκτονικής. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη του Αρχείου, που 
θα πραγματοποιηθεί μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, όπως 
εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, διοργάνωση έκθε-
σης καθώς επίσης και συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
πολιτιστικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Απώτερος 
στόχος είναι μέσω των δράσεων αυτών να αναδειχθεί η σπου-
δαιότητα των αρχείων η αναγκαιότητα διάσωσης δημοσίων 
και ιδιωτικών τεκμηρίων, καθώς επίσης και να δημιουργηθούν 
ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ανάδυση, διάθεση και αξιο-
ποίηση αρχειακού υλικού για τον κτηριακό πλούτο που σήμερα 
βρίσκεται σε αφάνεια. 
Την πορεία του έργου και τις δραστηριότητες που το πλαι-
σιώνουν μπορείτε να παρακολουθείτε στην ιστοσελίδα της 
MONUMENTA www.monumenta.org και στη σελίδα της στο 
Facebook :
https://www.facebook.com/MOnuMENTA-212854068745389/

Προβληματίζει τις βιομηχανικές επιχειρήσεις της ελληνικής πε-
ριφέρειας η εφαρμογή της τηλεργασίας κατά το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας, με μόλις το 21% αυτών να αξιολογεί θετικά τον 
θεσμό και δύο στις τρεις (66%) να δηλώνουν απρόθυμες να 
υιοθετήσουν το μοντέλο της εξ αποστάσεως εργασίας μετά τη 
λήξη της Covid-19. Επιπλέον, πάνω από μία στις δύο επιχειρή-
σεις (55%), επισημαίνουν ότι διαπίστωσαν συχνά προβλήματα 
στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις στην περιοχή τους. 
Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- έρευ-
να του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για την αξιολό-
γηση της εφαρμογής του θεσμού της τηλεργασίας κατά το δεύ-
τερο κύμα της πανδημίας, η οποία διεξήχθη σε δείγμα περίπου 
170 επιχειρήσεων-μελών του φορέα, κατά το χρονικό διάστημα 
από τις 28 Φεβρουαρίου ως τις 8 Μαρτίου. 
Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας, όλες οι ερωτηθείσες επιχει-
ρήσεις (100%) εφήρμοσαν τη μέθοδο της τηλεργασίας για τη 
συνέχιση της λειτουργίας τους κατά την περίοδο του δεύτερου 
κύματος της πανδημίας. Ωστόσο, μόνο δύο στις δέκα (21%) 
αξιολογούν θετικά τον θεσμό, ενώ το 36% έχει αρνητική άποψη 
για τον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας. 

Στην πλειονότητά τους, οι συμμετέχουσες στην έρευνα επιχειρή-
σεις θεωρούν ότι δεν εξοικονομήθηκε χρόνος εργασίας (63%), 
δεν αυξήθηκε η παραγωγικότητα των εργαζομένων (78%) κι 
ότι η ποιότητα της παραγόμενης εργασίας παρέμεινε στα ίδια 
επίπεδα με πριν (80%). 
Επιπλέον δηλώνουν ότι, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια 
της τηλεργασίας περιορίστηκαν οι προστριβές μεταξύ των ερ-
γαζομένων (60%), εντούτοις δεν βελτιώθηκε η επικοινωνία 
μεταξύ διευθυντών και υπαλλήλων (74%).
Από την έρευνα προέκυψε ακόμα ότι πάνω από εννέα στις δέκα 
(ποσοστό 92%) μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με 
έδρα την ελληνική περιφέρεια παρείχαν τον απαραίτητο εξοπλι-
σμό για τηλεργασία στους εργαζόμενους τους. 
Μόνον στο 8% των επιχειρήσεων καταγράφηκαν αρνήσεις 
εργαζομένων για ένταξή τους στο καθεστώς τηλεργασίας, ενώ 
στο 4% των επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν διαμαρτυρίες εργα-
ζομένων για παραβίαση του προσωπικού τους χρόνου.
 Απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος λόγω εκτεταμένης 
τηλεργασίας;
 Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο πρόεδρος του 

ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, δήλωσε πως «το υβριδικό εργα-
σιακό περιβάλλον μπορεί να αποτελεί το μέλλον του τρόπου 
εργασίας για μέρος των διοικητικών στελεχών της βιομηχανίας, 
αλλά βασική προϋπόθεση είναι δημιουργία των προσφορότε-
ρων διοικητικών δομών και διαδικασιών εντός της επιχείρησης, 
καθώς και των κατάλληλων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, 
που θα τις υποβοηθούν να ανταποκρίνονται ταχύτατα στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος δρα-
στηριοποίησης».
Κατά τον ίδιο, στην παρούσα φάση η εφαρμογή της τηλεργα-
σίας φαίνεται ότι προβληματίζει τη βιομηχανία. «Είναι φανερό 
ότι η απομακρυσμένη εργασία και η αποκοπή της δια ζώσης 
επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών, δεν γεννά νέες ιδέες και 
δεν ευνοεί τις ουσιαστικές συνεργασίες και την ομαδική εργα-
σία. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε μεταποιητική επιχείρηση που 
εφαρμόζει εκτεταμένα προγράμματα τηλεργασίας, κινδυνεύει 
βραχυπρόθεσμα να απωλέσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτη-
μα, αφού μειώνονται σαφώς οι δυνατότητές της για παραγωγή 
νέων προϊόντων, νέων υπηρεσιών και καινοτομίας» καταλήγει.

Η MONUMENTA ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ βΙβΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ 
Για τη διάσωση του Αρχείου της κατασκευαστικής εταιρίας του Μεσοπολέμου «Εργοληπτική Α.Ε.»

Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟβΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Σύμφωνα με έρευνα του ΣΒΕ
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Ευρεία σύσκεψη για την προετοιμασία του μηχανισμού ενόψει 
της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά την 1η Μαΐου (έως 31 
Οκτωβρίου) πραγματοποιήθηκε χθες στην Πολιτική Προστα-
σία, υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσο-
χοΐδη, και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρι-
σης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά.
Στο πλαίσιο της σύσκεψης, σύμφωνα με το ΑΠΕ, εξετάστηκε 
διεξοδικά η επιχειρησιακή προετοιμασία του Πυροσβεστικού 
Σώματος και του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με ιδιαί-
τερη έμφαση στον σχεδιασμό για τα επίγεια και εναέρια μέσα 
δασοπυρόσβεσης, ενώ επιβεβαιώθηκε η πλήρης ετοιμότητά 
τους ενόψει έναρξης της αντιπυρικής περιόδου.
«Πραγματοποιήσαμε μια υπηρεσιακή σύσκεψη, προκειμένου 
να προετοιμάσουμε τη νέα αντιπυρική περίοδο, η οποία αρχί-
ζει σε λίγες μέρες. Βασική μας προτεραιότητα είναι η πρόληψη. 
Ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις για οδηγίες προς την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και για ενέργειες της Πολιτικής Προ-
στασίας, προκειμένου να καθαριστούν τα περιαστικά δάση, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν κυ-
ρίως στην Αττική και σε κάποιες άλλες περιοχές που γειτνιάζουν 
με δασικές εκτάσεις», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το πέρας 
της σύσκεψης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης και προσέθεσε: 
«Φέτος είμαστε πιο ενισχυμένοι σε πυροσβεστικά μέσα, σε ενα-
έρια μέσα, έχουμε περισσότερο και πιο εκπαιδευμένο προσωπι-
κό. Αλλά, εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τη δουλειά μας είναι το 
πάθος, η φλόγα και η αφοσίωση των Πυροσβεστών μας στο 
καθήκον τους, έτσι ώστε να είμαστε αποτρεπτικοί, να είμαστε 

πολύ γρήγορα στις φωτιές για να αποτρέψουμε καταστροφές, 
είτε στο δασικό κεφάλαιο της χώρας, είτε σε ανθρώπινες ζωές». 
 «Θα σταθούμε δίπλα στους πολίτες, συνεργαζόμενοι μαζί τους, 
έτσι ώστε οι πυροσβέστες, οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασι-
ας, όλες οι λοιπές υπηρεσίες -η Αστυνομία, οι Ένοπλες Δυνάμεις, 
το ΕΚΑΒ, καθώς και όποιοι άλλοι συμμετέχουν στη διαδικασία 
της διαχείρισης κρίσεων, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, να 
γίνουμε ακόμα περισσότερο χρήσιμοι στον πολίτη και στην Ελ-
λάδα», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Από πλευράς του, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Δι-
αχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε: «Δουλεύουμε 
νυχθημερόν, ετοιμαζόμαστε για τη νέα αντιπυρική περίοδο. Η 
Πολιτική Προστασία, εκτός όλων των άλλων αρμοδιοτήτων 
που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία έχει αναλάβει, δεν υπολεί-
πεται σε διαδικασίες που αφορούν στην αντιπυρική περίοδο. 
Όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. υπουργός, εισάγουμε νέα 
επιχειρησιακά δεδομένα, ενισχύουμε τον εναέριο στόλο μας, 
ενισχύουμε τις επίγειες δυνάμεις μας με τους 2.500 εποχικούς 
πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν ήδη την εμπειρία της περσινής 
χρονιάς, με τα 80 νέα εποχικά κλιμάκια, για τα οποία αξιολογή-
σαμε τη συμβολή τους πέρυσι και θα αποτελέσουν τη βάση του 
σχεδιασμού μας και φέτος». 
Επισήμανε ότι «σε γενικές γραμμές βρισκόμαστε σε πολύ 
καλό σημείο» και προσέθεσε: «Μένει τις επόμενες μέρες να 
συνεχίσουμε σε συνεργασία και με τους οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να προε-
τοιμαστούμε καλύτερα και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο 
κομμάτι της πρόληψης για να μπορέσουμε, στις περιοχές που 

έχουν «βγάλει» φωτιές στο παρελθόν, να είμαστε σίγουροι ότι 
έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τους εμπλεκόμε-
νους φορείς». 
Καταλήγοντας ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε: «Σε κάθε περίπτωση, η 
Πολιτική Προστασία είναι εδώ, η Πυροσβεστική είναι εδώ, η 
προσπάθεια που γίνεται είναι συνολική. Και το αποτέλεσμα, 
θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτό που πρέπει για τη δι-
αφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, καθώς και του 
φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αναπληρωτής γενικός 
γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος-Μάριος Καρα-
γιάννης, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιος 
Δημακογιάννης, καθώς και η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος, ο αρχηγός Π.Σ. αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, 
ο υπαρχηγός Π.Σ. αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο 
διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων 
και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), υποστράτηγος Σπύρος 
Βαρσάμης και ο προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων Π.Σ., υπο-
στράτηγος Χρήστος Λάμπρης. 
Σε υπηρεσιακό επίπεδο, στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο γε-
νικός διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτι-
κής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου, ο διευθυντής Σχεδιασμού 
και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, Δημήτρης Αλεξανδρής, 
ο διευθυντής Διεθνών Σχέσεων, αντιπύραρχος Σπύρος Γεωρ-
γίου, καθώς και η Σύμβουλος Επικοινωνίας και Στρατηγικού 
Σχεδιασμού, Ελένη Μπόμπου.

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Δημή-
τρης Παπαστεργίου πήρε μέρος στην διαδικτυακή ημερίδα 
που οργάνωσε η ΕΔΕΥΑ  με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Νερού. Στην ομιλία του τόνισε τη θετική συμβολή των ΔΕΥΑ 
(Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης), τόσο 
στη διαχείριση όσο και στην ποιότητα του νερού που παρέχεται 
στους πολίτες.
Δεν παίζουμε με τη δημόσια υγεία
Σύμφωνα με ανακοίνωσε της ΚΕΔΕ ο Δ. Παπαστεργίου ανέφερε 
ότι κανείς δεν πρέπει να παίζει με την δημόσια υγεία. Ιδιαίτερη 
αναφορά έγινε σε πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την 
ασφάλεια της ποιότητας του νερού, που μόνο στόχο είχαν να 
πλήξουν το κύρος των ΔΕΥΑ αλλά και να δημιουργήσουν ερω-
τήματα στους πολίτες.
Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προ-
βλέπει όριο για τα νιτρικά, τα 50 mg/l για το πόσιμο νερό. Τον 
Δεκέμβριο του 2020 μάλιστα ψηφίσθηκε η νέα Ευρωπαϊκή 
Οδηγία για το πόσιμο νερό (2184/2020/ΕΕ) που προβλέπει, 
επίσης,  το όριο των 50 mg/l για τα νιτρικά στο πόσιμο νερό.  Το 
όριο των 10 mg/l που αναφέρεται ως όριο στις ΗΠΑ, αφορά το 
άζωτο, κάτι που αντιστοιχεί σε 44,3 mg/l για νιτρικά, παρόμοιο 

δηλαδή με το όριο της ευρωπαϊκής οδηγίας και της σύστασης 
του ΠΟΥ.
«Συνεχίζω να πιστεύω ότι το νερό είναι και πρέπει να παραμείνει 
δημόσιο αγαθό, συνεχίζω να στηρίζω των κοινωνικό ρόλο των 
ΔΕΥΑ της χώρας», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.
Άλλωστε όλα τα στοιχεία για την ποιότητα του νερού που πίνουν 
οι πολίτες είναι διάφανα και προσβάσιμα σε όλους στις σελίδες 
των ΔΕΥΑ και της ΕΔΕΥΑ.
Προωθούνται το επόμενο διάστημα εμβληματικά 
έργα για την ύδρευση και αποχέτευση σε όλη τη 
χώρα
Όπως τόνισε, αυτό το διάστημα τρέχει το πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» και σύντομα θα ανακοινωθεί το πλάνο δράσης για το 
Ταμείο Ανάκαμψης, που έχουν χώρο για εμβληματικά έργα για 
την ύδρευση κα την αποχέτευση.
Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει να παραμείνει 
υπό τον έλεγχο των ΔΕΥΑ
Σε όλη τη χώρα γίνονται εμβληματικά έργα για την αλλαγή των 
δικτύων, για τη ζωνοποίηση και για τη δημιουργία υδατικών 
ισοζυγίων.
Πατάμε γερά, πάμε μπροστά βοηθώντας τις τοπικές μας κοινω-

νίες και φυσικά το ίδιο το περιβάλλον που μας δίνει το πολύτιμο 
νερό.
Αυτό που χρειάζεται είναι να αξιολογήσουμε τις ανάγκες που 
έχουμε και να καταθέσουμε προτάσεις για έργα στο «Αντώνης 
Τρίτσης» με πολλαπλασιαστική αξία για το μέλλον. Να προ-
χωρήσουμε σε αντικατάσταση παλαιωμένων δικτύων, όπου 
υπάρχουν. Σε δεύτερη φάση μπορούμε να προχωρήσουμε σε 
αλλαγές υδρομετρητών με νέους, ψηφιακής τεχνολογίας.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας .
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διάσταση της χρήσης του νερού 
για τις αγροτικές καλλιέργειες, με την επισήμανση ότι πρέπει 
να δοθεί μεγάλη προσοχή στο πως καλλιεργούμε τη γη, πως 
χρησιμοποιούμε το νερό για το πότισμα αλλά και τον τρόπο που 
χρησιμοποιούμε τα λιπάσματα. Όλα αυτά αποτελούν μια αλυσί-
δα που συνδέεται άμεσα με το σεβασμό μας προς το περιβάλ-
λον, του οποίου όλοι μας αποτελούμε κομμάτι του.
Οι ΔΕΥΑ είναι ένα κομμάτι της Αυτοδιοίκησης που οφείλουμε να 
προστατεύουμε όλοι μας για να συνεχίσουν να ασκούν με υπευ-
θυνότητα το σημαντικό έργο που επιτελούν.»

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Μ.Χρυσοχοΐδης: Φέτος είμαστε πιο ενισχυμένοι σε πυροσβεστικά μέσα και με περισσότερο και πιο εκπαιδευμένο προσωπικό

ΚΕΔΕ-ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΥΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Όταν φτάνει στις βρύσες των πολιτών
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Προβλήματα στον τουρισμό και τις εξαγωγικές επιχειρή-
σεις προκαλεί η κατάρρευση της ισοτιμίας της τουρκικής 
λίρας. Αντίθετα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, οι εισαγωγικές 
επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων 
με έδρα την Τουρκία εκτιμάται ότι θα ευνοηθούν. Όμως 
σε κάθε περίπτωση, δημιουργείται ένας αναβρασμός, κα-
θώς η κατάρρευση της τουρκικής λίρας προκάλεσε στην 
κυριολεξία εκρηκτικές απώλειες σε μετοχές και ομόλογα, 
επηρεάζοντας πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες κι επιχειρή-
σεις που διαθέτουν επενδύσεις στη γειτονική μας χώρα.
Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-
τηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, ερωτηθείς 
από δημοσιογράφο για το αν και πόσο επηρεάζει τις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις η νομισματική κρίση της Τουρκίας.
Συγκεκριμένα ο κ. Μίχαλος δήλωσε:
«Η κατάρρευση της ισοτιμίας της τουρκικής λίρας τις τε-
λευταίες ημέρες έχει προκαλέσει εκρηκτικές απώλειες γενι-
κότερα στην τουρκική οικονομία, αλλά χωρίς καμία αμφι-

βολία αφήνει εκτεθειμένη και την παγκόσμια οικονομική 
κοινότητα και ιδιαίτερα την ΕΕ με την οποία γειτνιάζει.
Συγκεκριμένα, οι επιπτώσεις που θα έχει η «βουτιά» του 
τουρκικού νομίσματος στις ελληνικές επιχειρήσεις εξαρ-
τώνται από πολλούς παράγοντες.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις που εισάγουν πρώτες ύλες και 
προϊόντα από την Τουρκία, εν ολίγοις είναι εισαγωγικές 
επιχειρήσεις, προφανώς θα ευνοηθούν, καθώς θα μπο-
ρούν να αγοράζουν φθηνότερα από την γειτονική μας 
χώρα λόγω της πτώσης της ισοτιμίας ευρώ - λίρας που 
έφθασε σχεδόν στο 1/10.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις όμως με εξαγωγικό προσανατο-
λισμό σίγουρα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, καθώς 
θα καταστούν μη ανταγωνιστικές λόγω της πτώσης των 
τιμών των προϊόντων τουρκικής προέλευσης στις διεθνείς 
αγορές.
Θα πρέπει να τονίσουμε ακόμη ότι η κατάρρευση της 
τουρκικής λίρας, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, θα προ-

καλέσει σοβαρό πρόβλημα και στον ελληνικό τουρισμό, 
αφού πλέον η Τουρκία ως προορισμός θα είναι πολύ φθη-
νότερος σε σχέση με τη χώρα μας.
Βεβαίως, υπάρχουν και οι περιπτώσεις επιχειρήσεων 
ελληνικών συμφερόντων με έδρα την Τουρκία, που και 
αυτές, προφανώς, θα ευνοηθούν αυξάνοντας την αντα-
γωνιστικότητά τους λόγω της νομισματικής αυτής κρίσης.
Σε κάθε περίπτωση, δημιουργείται ένας αναβρασμός, κα-
θώς η κατάρρευση της τουρκικής λίρας προκάλεσε στην 
κυριολεξία εκρηκτικές απώλειες σε μετοχές και ομόλογα, 
επηρεάζοντας πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες κι επιχειρή-
σεις που διαθέτουν επενδύσεις στη γειτονική μας χώρα.
Δεν μπορώ όμως να μην επισημάνω ότι όλη αυτή η 
αναταραχή προκαλείται κυρίως για πολιτικούς λόγους, 
δημιουργώντας γενικότερη ανασφάλεια στην ευαίσθητη 
γεωπολιτικά περιοχή μας».

Η απόφαση της Γερμανίας να παρατείνει το lockdown 
λόγω του κορονοϊού και να κλείσει καταστήματα κατά την 
περίοδο του καθολικού Πάσχα μπορεί να οδηγήσει περισ-
σότερες επιχειρήσεις στη χρεοκοπία, όπως ανακοίνωσε 
χθες φορέας του κλάδου. 
Η ένωση επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου HDE ανέφερε 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι το 54% των καταστημάτων 
ενδυμάτων είναι αντιμέτωπα με τον κίνδυνο χρεοκοπίας 
ύστερα από 100 ημέρες lockdown.
«Ύστερα από ένα χρόνο κορονοϊού, η κατάσταση για πολ-
λούς λιανεμπόρους είναι απελπιστική. Δεν υπάρχει πλέον 
καμία ελπίδα επιβίωσης από αυτή την κρίση οικονομικά», 
ανέφερε ο πρόεδρος του HDE Στέφαν Γκεντ. 
Ύστερα από συνομιλίες που κράτησαν έως τις πρώτες 
πρωινές ώρες σήμερα, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ 
ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα παρατείνει το lockdown 
της έως τις 18 Απριλίου και κάλεσε τους πολίτες να παρα-

μείνουν στα σπίτια τους και να περιορίσουν όσο τον δυ-
νατόν περισσότερο τις κοινωνικές επαφές για πέντε ημέρες 
από την 1η Απριλίου. 
Τα νέα κρούσματα στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 7.485 
σήμερα στα 2,674 εκατ., ενώ καταγράφηκαν ακόμα 
250 θάνατοι ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 
74.964. Ο αριθμός των κρουσμάτων ανά 100.000 τις τε-
λευταίες επτά ημέρες σε 108 από 107 χθες. 
Ο Γκεντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με στενόμυα-
λο τρόπο καθώς επικεντρώνεται μόνο στον αριθμό των 
κρουσμάτων ανά 100.000 ανθρώπους, αντί να σε άλλες 
μετρήσεις και στα πολλά μέτρα που λαμβάνονται από τους 
λιανεμπόρους για να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης 
κατά τις αγορές των καταναλωτών.
Η γερμανική ένωση τουρισμού δήλωσε απογοητευμένη 
με τις νέες αποφάσεις, λέγοντας ότι είναι ακατανόητο να 
επιτρέπονται οι διακοπές στη Μεσόγειο και να απαγορεύ-

ονται οι εγχώριες μετακινήσεις. 
«Δεν μπορείς απλά να το δικαιολογήσεις αυτό πλέον 
σοβαρά», δήλωσε ο αναπληρωτής διευντής της ένωσης 
Ντιρκ Ντούνκελμπεργκ στον ραδιοφωνικό σταθμό SWR, 
προσθέτοντας ότι πολλές επιχειρήσεις στον κλάδο δεν θα 
επιβιώσουν από το παρατεταμένο lockdown.
Η ένωση εμπόρων της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανί-
ας ZDK επίσης καταφέρθηκε κατά της παράτασης και της 
αυστηροποίησης του lockdown και προειδοποίησε για 
κύμα χρεοκοπιών.
«Εάν οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων δεν συνεισφέρουν 
πρακτικά τίποτα στις μολύνσεις, πώς υποτίθεται ότι το 
κλείσιμό τους θα βοηθήσει να περιοριστεί ο ιός;» αναρω-
τήθηκε σήμερα ο πρόεδρος της ZDK Γιούργκεν Καρπίνσκι 
στις εφημερίδες του Funke Mediengruppe.

Πρόκειται για ένα από τα 200 ρομπότ απολύμανσης που 
αγόρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διατε-
θούν σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία, ανάμεσα στα οποία και 
δύο ελληνικά.
Τα ρομπότ αυτά –σύμφωνα με το ΑΠΕ- μπορούν να απο-
λυμάνουν έναν κανονικό θάλαμο ασθενών σε μόλις δέκα 
λεπτά με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας. Με μία 
φόρτιση, ένα ρομπότ μπορεί να απολυμάνει πάνω από 18 
θαλάμους. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα αποστει-
ρωμένο περιβάλλον στα νοσοκομεία χωρίς να εκτίθεται 

το προσωπικό σε περιττό κίνδυνο. Δεδομένου ότι πρό-
κειται για φυσική διαδικασία και όχι για χρήση χημικού 
απολυμαντικού, η χρήση του θεωρείται ασφαλέστερη 
για το προσωπικό του νοσοκομείου και τους ασθενείς, 
καθώς δεν χρειάζεται πλέον να χειρίζεται, να μεταφέρει ή 
να αποθηκεύει τοξικές, επικίνδυνες ή διαβρωτικές χημικές 
ουσίες.
Τα πρώτα 31 ρομπότ απολύμανσης διατίθενται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε νοσοκομεία του Βελγίου, της 
Δανίας, της Γερμανίας, της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της 

Ισπανίας, της Κροατίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούρ-
γου, των Κάτω Χωρών,της Σλοβενίας και της Ελλάδας.
Στη χώρα μας ήδη έχει παραδοθεί, στις 9 Μαρτίου, το 
πρώτο ρομπότ στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, 
ενώ αναμένεται να παραδοθεί άμεσα ακόμα ένα στο Πα-
παγεωργίου. Ο προϋπολογισμός για την αγορά των 200 
ρομπότ απολύμανσης από το Μέσο Στήριξης Έκτακτης 
Ανάγκης (ESI) ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια ευρώ.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η «βΟΥΤΙΑ» ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 
Εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, δήλωσε ο Κ. Μίχαλος

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ LOCKDOWN ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΧΡΕΟΚΟΠΙΕΣ

ΡΟΜΠΟΤ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

20

Κέρδη μετά από φόρους 103,7 εκατ. ευρώ για το 2020 ανα-
κοίνωσε σήμερα η Alpha Bank. Με αφορμή την ανακοίνω-
ση των αποτελεσμάτων ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha 
Bank, Βασίλειος Ψάλτης επισημαίνει ότι σε μία χρονιά πρωτό-
γνωρης αστάθειας για τις αγορές, η Alpha Bank πέτυχε ισχυρή 
λειτουργική επίδοση, με κέρδη μετά από φόρους ύψους 103,7 
εκατ. ευρώ, έχοντας παράλληλα λάβει πρόσθετες προβλέψεις 
ύψους 283 εκατ. ευρώ εξαιτίας της πανδημίας, και ενισχυμένο 
κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων ύψους ευρώ 859 εκατ. 
ευρώ, αυξημένο κατά 3,4% σε ετήσια βάση. «Παραμείναμε 
προσηλωμένοι στο στρατηγικό μας σχέδιο και καταφέραμε με 
απόλυτη επιτυχία να εκπληρώσουμε μία πληθώρα στόχων. 
Στο μέτωπο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, υπο-
γράψαμε δεσμευτική συμφωνία με την Davidson Kempner 
για το Project Galaxy, που περιλαμβάνει την πώληση της 
τιτλοποίησης ύψους 10,8 δισ. ευρώ και του 80% της θυγα-
τρικής μας εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal, αλλά και 
αποκλειστική συμφωνία για τη διαχείριση του χαρτοφυλα-
κίου των υπόλοιπων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων¨», 
αναφέρει ο κ. Ψάλτης.
Αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια ο κ. Ψάλτης επιση-
μαίνει: «Ολοκληρώσαμε επιτυχώς δύο εκδόσεις ομολόγων 
Tier II, συνολικού ύψους 1 δισ.ευρώ, ισχυροποιώντας πε-
ραιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής μας Επάρκειας σε 
16,9%, υπολογιζόμενης και της επίπτωσης της συναλλαγής 
Galaxy».
 
Νέες εκταμιεύσεις 5,6 δισ. ευρώ 
«Στον τομέα της τραπεζικής δραστηριότητας, στηρίξαμε την 
ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 
5,6 δισ. ευρώ, την υψηλότερη επίδοση από το 2008, συμ-
μετέχοντας παράλληλα ενεργά, σε όλα τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα στήριξης με την εγγύηση κρατικών φορέων, 
προς όφελος των πελατών μας. Από πλευράς επιχειρηματικής 

ανάπτυξης, συνάψαμε μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργα-
σίας με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών 
προϊόντων, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε 
την ανταγωνιστική μας θέση στην πώληση ασφαλιστικών 
προϊόντων, ιδίως μέσω ψηφιακών δικτύων, και να επεκτα-
θούμε στον τομέα των συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών 
ασφαλιστικών προγραμμάτων. Καθώς έχουμε ήδη συ-
μπληρώσει έναν χρόνο πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, 
οφείλω ένα θερμό ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό μας για 
την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που έχουν καταθέσει 
για την εξυπηρέτηση των πελατών μας και τη διατήρηση της 
ισχυρής θέσης της τράπεζας, καθώς είναι ορατή η έξοδος 
από την κρίση. Η πεποίθηση μας για ισχυρή ανάκαμψη στην 
Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, μέσω της επανεκκίνησης 
της οικονομίας και της εισροής των ευρωπαϊκών πόρων, και 
η επιτυχής υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, δίνουν 
την αυτοπεποίθηση στην ανανεωμένη διοικητική ομάδα της 
Alpha Bank να επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της μείωσης 
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα σε μο-
νοψήφιο ποσοστό και στην υιοθέτηση ακόμη υψηλότερων 
στόχων απόδοσης, την ίδια στιγμή που το πολυδιάστατο σχέ-
διο μετασχηματισμού μας εισέρχεται στο στάδιο της πλήρους 
εφαρμογής», αναφέρει ο κ.Ψάλτης. 
Η Alpha Bank ανακοίνωσε μεταξύ άλλων:
- Ενισχυμένο κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων ύψους 859 
εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,4% σε ετήσια βάση, ως αποτέ-
λεσμα της ανθεκτικής κύριας λειτουργικής κερδοφορίας και 
της βελτίωσης της αποδοτικότητας. 
- Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε 1.434 εκατ. 
ευρώ το 2020, αυξημένο κατά 25% σε ετήσια βάση και αντι-
στοιχεί σε 3,6%, ως ποσοστό των υπολοίπων δανείων. 
- Το δ’ τρίμηνο 2020, η Alpha Bank κατέγραψε κέρδη από 
χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους 430 εκατ. ευρώ, κυρί-
ως από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το 

χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς 
και σχετιζόμενα με την ανταλλαγή μέρους των υφιστάμενων 
Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε τον Δε-
κέμβριο 2020, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή 
κερδών ύψους 171 εκατ. ευρώ. Το 2020, τα Κέρδη από Χρη-
ματοοικονομικές Πράξεις ανήλθαν σε 690 εκατ. ευρώ έναντι 
410 εκατ. ευρώ το 2019.
- Οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου 
δανείων ανήλθαν σε 1.306 εκατ. ευρώ ή 3,3% επί του μέσου 
όρου δανείων, έναντι 995 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, 
λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης 
ύψους 283 εκατ. ευρώ, σχετιζόμενες με την επίπτωση της 
πανδημίας, και επιπλέον ζημιών απομείωσης για τις αναμε-
νόμενες μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των καθυστερή-
σεων. 
- Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας, τα κέρδη 
μετά από φόρους ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ το 2020, έναντι 
105 εκατ. ευρώ το 2019. 
Κεφαλαιακή επάρκεια - Ρευστότητα και κάλυψη καθυστερή-
σεων 
- Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαι-
ακής επάρκειας να ανέρχεται σε 18,4%, αυξημένος κατά 10 
μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ 
ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 
(CET1) ανήλθε σε 17,3% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020. 
- Τον Μάρτιο 2021, η Alpha Bank βελτιστοποίησε περαιτέρω 
την ισχυρή κεφαλαιακή δομή της, με τη επιτυχή έκδοση ομο-
λόγου Tier ΙΙ, ύψους 500 εκατ. ευρώ ενισχύοντας τον Δείκτη 
Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 1,25%. Λαμβανομένης 
υπ’ όψιν της συναλλαγής Galaxy καθώς και της πρόσφατης 
έκδοσης του ομολόγου Tier ΙΙ, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρ-
κειας παραμένει ισχυρός και διαμορφώνεται σε 16,9%, πα-
ρέχοντας ευελιξία για περαιτέρω πρωτοβουλίες μείωσης των 
Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Θετικό ήταν κατά τον Φεβρουάριο το ισοζύγιο ροών μισθω-
τής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφορια-
κού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο οι αναγγελίες πρόσληψης 
ανήλθαν σε 98.428 και οι αποχωρήσεις σε 71.195 (35.588 οι-
κειοθελείς αποχωρήσεις και 35.607 καταγγελίες συμβάσεων 
αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). 
Συνεπώς το ισοζύγιο του Φεβρουαρίου ήταν θετικό κατά 
27.233 θέσεις.

Θετικό κατά 29.571 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο και κατά 
το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 οπότε καταγρά-
φηκαν 195.296 προσλήψεις και 165.725 αποχωρήσεις.
(σε θέσεις εργασίας) Φεβρουάριος 2021
( 1 ) Φεβρουάριος 2020
( 2 ) Διαφορά
(1 – 2) Ιαν.-Φεβρ. 2021
(3) Ιαν.-Φεβρ. 2020
(4) Διαφορά
(3-4)
Ι. Προσλήψεις 98.428 183.602 -85.174 195.296 361.234 

-165.938
ΙΙ. Αποχωρήσεις* 71.195 158.735 -87.540 165.725 353.685 
-187.960
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου και λήξεις συμ-
βάσεων ορισμένου 
χρόνου 35.607 95.081 -59.474 91.469 210.535 -119.066
Β. Οικειοθελείς αποχωρήσεις 35.588 63.654 -28.066 74.256 
143.150 -68.894
ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) 27.233 24.867 2.366 29.571 7.549 22.022

ALPHA BANK: ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 103,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΝ ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»



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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Συνέχεια στη Σελ. 25

Κρίσιμη η πορεία της «επανάστασης» των ενεργειακών 
επενδύσεων. Ποια σχέδια και από πού θα χρηματοδοτη-
θούν με 15 δισ. ευρώ στην επόμενη 5ετία. Στην αιχμή 
της προσπάθειας Στην κάλυψη του επενδυτικού ελλείμ-
ματος, που αποτελεί ένα απ τα βασικά ζητήματα που 
«καθηλώνουν» την ελληνική οικονομία, είναι ο ενεργει-
ακός κλάδος. Πρόκειται ουσιαστικά για μια επιδιωκόμε-
νη «επανάσταση» που από το πρόσημο που θα πάρει θα 
διαμορφωθεί εν πολλοίς το μέλλον όλης της οικονομίας. 
Μια πρώτη προσέγγιση για τις σχεδιαζόμενες επενδύ-
σεις στην αγορά ενέργειας ανεβάζει την τους στα 15 δισ. 
ευρώ σε βάθος τουλάχιστον 5ετίας. Κατά το διάστημα 
αυτό αναμένεται να δρομολογηθούν έργα εστιασμένα 
σε δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, σε θερμι-
κές μονάδες, σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, σε 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και σε καινοτόμες 
υποδομές που αφορούν το πράσινο υδρογόνο και τη 
δέσμευση και αποθήκευση CO2. 
Στην προσπάθεια αυτή κομβικός αρωγός είναι το Ταμείο 
Ανάκαμψης απ’ όπου η Ελλάδα αναμένεται να εισπράξει 
32 δισ. την περίοδο 2021-2026, εκ των οποίων 19,3 
δισ. σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε εξαιρετικά 
χαμηλότοκα δάνεια (σε σταθερές τιμές του 2018). Σε 
επενδύσεις για την Πράσινη Μετάβαση θα πάνε 6,2 δισ. 
(ποσοστό 38% του συνόλου των επιδοτήσεων). 
Βέβαια και το νέο ΕΣΠΑ, που για την περίοδο 2021 - 2027 
ανέρχεται στα περίπου 26,7 δισ. (η συνολική κοινοτική 
συμμετοχή υπολογίζεται στα 21,2 δισ. ευρώ), ή άλλα 
χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε., όπως το InvestEU, 
το Horizon, η ΕΤΕπ, φυσικά το ΠΔΕ αλλά και ιδιωτικά 
κεφάλαια, αναμένεται να συμπληρώσουν παζλ των 
πηγών χρηματοδότησης που κρίνονται απαραίτητες για 
να αλλάξει σελίδα το παραγωγικό μοντέλο αλλά και να 
αποκτήσει χαρακτηριστικά αειφορίας. 
Το στοίχημα της χρηματοδότησης είναι «δομικό» με 
πολλά προβλήματα και αστερίσκους που πρέπει να ξεπε-
ραστούν. Δεν είναι τυχαίο ότι πληθώρα έργων κατατίθε-
νται στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά δεν είναι πάντα επιλέ-
ξιμα, όπως κάποιες περιπτώσεις έργων φυσικού αέριου. 
Γι’ αυτό και, όπως αναφέρουν γνώστες της αγοράς, 
απαιτούνται εναλλακτικοί τρόποι διασφάλισης πόρων. 
Οι στόχοι της μετεξέλιξης 
Υπενθυμίζεται ότι οι στόχοι που άπτονται της ενεργει-
ακής μετεξέλιξης της χώρας κι έχουν αποτυπωθεί στο 
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), είναι 

15 ΔΙΣ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ «ΤΑΣΗΣ»
 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
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φιλόδοξοι και άπτονται τόσο της δυνατότητας αξιοποί-
ησης πόρων όσο και στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό 
έργων που θα δώσουν ώθηση στην οικονομία αλλά και 
εθνική υπεραξία. Έτσι, στο ΕΣΕΚ μεταξύ άλλων προβλέ-
πονται: 
-  μείωση των εκπομπών ΑτΘ (Αερίων του Θερμοκηπί-
ου) πάνω από 42% σε σχέση με τις εκπομπές του 1990 
και πάνω από 56% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους 
2005, 
- πλήρης απολιγνιτοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας μέχρι το 2028 και αύξηση του μεριδίου συμ-
μετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε τουλά-
χιστον 35%. 
- βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική κα-
τανάλωση ενέργειας κατά 38%. Μάλιστα μόνο στην 
ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων επόμενη 5ετία, με 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης 
προβλέπεται να «πέσουν» άνω των 3 δισ. 
Λιγνιτικές περιοχές 
Στην κορυφή των σχεδιασμών επενδύσεων στην ενέρ-
γεια βρίσκονται οι λιγνιτικές περιοχές, όπου οι αλλαγές 
στη δομή της οικονομίας παίρνουν «τεκτονικά» χα-
ρακτηριστικά δημιουργώντας νέα δεδομένα αλλά και 
σημεία κινδύνου για τις εκεί κοινωνίες. Έτσι, συνολική 
χρηματοδότηση για τα έργα που θα πραγματοποιηθούν 
στη Δ. Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, οι οποίες είναι και 
οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν τα εργοστάσια λιγνίτη, 
ανέρχεται κατ’ εκτίμηση μέσα από μόχλευση στα 5 δισ. 
ευρώ. Από αυτά ποσά τα 2 δισ. είναι «ζεστό χρήμα» από 
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, όπως το Ταμείο Δίκαι-
ης Μετάβασης και θα διατεθούν για την επόμενη 7ετία. 
Στην αιχμή, παράλληλα, των σχεδιασμών αυτών είναι η 
συνεργασία της, κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας, 
ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και της RWE Renewables GmbH 
για τη δημιουργία ενός κοινού σχήματος (Joint Venture 
-JVCo) για φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής εγκα-
τεστημένης ισχύος έως 2 GW. Στόχος είναι οι επενδύσεις, 
που αναμένεται να φτάσουν το 1 δισ., να υλοποιηθούν 
σε ένα εύρος 3 έως 5 χρόνων. Η εκκίνηση της νέας αυ-
τής εταιρικής μορφής, μάλιστα, αναμένεται να γίνει τον 
Ιούνιο του 2021. Συνολικά, πάντως, η ΔΕΗ αναμένεται 
να προωθήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 3,4 δισ. ως 
το 2023 σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και 
τηλεπικοινωνίες. Παράλληλα έχει δρομολογηθεί από τα 
ΕΛΠΕ η κατασκευή του Φ/Β έργου 204MW στην περι-
οχή της Κοζάνης, ενός έργου που όπως τονίζεται είναι 
ορόσημο αναφορικά με την υλοποίηση της στρατηγικής 
του Ομίλου ΕΛΠΕ στον των Σημειώνεται ότι το 20% των 
συνολικών επενδύσεων αφορά έργα βιωσιμότητας και 
περιβαλλοντικής βελτίωσης, με το αντίστοιχο ποσοστό 

για το 2021 να ξεπερνάει το 35%. Η επένδυση αυτή αφο-
ρά ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της 
Ευρώπης, συνολικής ισχύος 204 MW και θα ανέλθει σε 
130 εκατ. ευρώ, ενώ εντάσσεται στο μεγάλο πενταετές 
επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1 δισ. του Ομίλου ΕΛΠΕ, 
που σε μεγάλο βαθμό θα κατευθυνθεί στην κατασκευή ή 
εξαγορά μονάδων ΑΠΕ. 
Υποδομές θερμικών μονάδων αερίου 
Σε σχέση με το «μεταβατικό» λεγόμενο καύσιμο το φυ-
σικό αέριο, είναι ήδη σε τροχιά αλλά και στη φάση σχε-
δίων μονάδες παραγωγής. ολοκληρώνει την επένδυση 
στο εργοστάσιο ρεύματος Φυσικού Αερίου στον Άγ. 
Νικόλαο Βοιωτίας ύψους 350 εκατ. στο τέλος του 2021. 
Επίσης η ΔΕΗ με βάση απόφαση της ΡΑΕ δρομολογεί τη 
δημιουργία μονάδας, ισχύος 665 MW στη ΒΙΠΕ Κομο-
τηνής, με μέγιστο βαθμό απόδοσης 63% και με έναρξη 
λειτουργίας τον Δεκέμβριο του 2024. Άλλα δύο νέα 
εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής σχεδιάζουν ΓΕΚ Τέρνα 
και Elpedison, ενώ αντίστοιχη μονάδα σχεδιάζει και η 
Damco του ομίλου Κοπελούζου, 830 MW στην Αλεξαν-
δρούπολη 
Κλάδος διύλισης-εξορύξεις 
Συνολικά εντός των επόμενων πέντε ετών ΕΛΠΕ πέρα 
από τις ΑΠΕ θα προχωρήσουν σε στοχευμένες επενδύ-
σεις που θα ξεπεράσουν 1 δισ. ευρώ. Ήδη με αφορμή 
το πρόσφατο ατύχημα στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου του 
ΑΔΜΗΕ ο Όμιλος προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες 
αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. 
Η Motor Oil, που πριν από λίγες μέρες ολοκλήρωσε με 
επιτυχία την έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους 200 
εκατ., ολοκληρώνει το συγκρότημα κατεργασίας νά-
φθας συνολικού προϋπολογισμού 310 εκατ., στο διυ-
λιστήριο της Motor Oil, ενώ προωθεί και σειρά άλλων 
σε όλη την γκάμα δραστηριοτήτων της. Επίσης, παρά 
τις καθυστερήσεις το πλάνο των εξορύξεων παραμένει 
ενεργό. Η Energean και τα ΕΛΠΕ έχουν δηλώσει «πα-
ρών», ενώ ανοικτό μένει το ενδεχόμενο επενδύσεων 
στον Πρίνο από την Energean αλλά και στο παλαιό κοί-
τασμα στη Ν. Καβάλα, με το συγκεκριμένο έργο να κινεί-
ται μεταξύ των 300 και 400 εκατ. ευρώ. ευρώ. Το παλιό 
κοίτασμα στη Ν. Καβάλα, όπως και οι ιδιωτικοποιήσεις 
της ΔΕΠΑ Υποδομών, Εμπορίας και του ΑΕΔΔΗΕ αναμέ-
νεται να αποτελέσουν μοχλό προσέλκυσης επενδυτικών 
κεφαλαίων. Μόνο για το 49 % του ΔΕΔΔΗΕ εκτιμάται ότι 
το ποσό που θα απαιτηθεί από τον επενδυτή φτάνει το 
1 δισ. ευρώ.
Δίκτυα φυσικού αερίου 
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Νέα καμπανάκια για την πορεία της ελληνικής οικονο-
μία χτυπά το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους 
στη Βουλή σε έκθεσή του για την πορεία του προϋ-
πολογισμού κατά το τέταρτο τρίμηνο 2020. Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις του Γραφείου, η ανάπτυξη του 2021 θα 
περιοριστεί στο 2,7%, μακριά από τις προβλέψεις του 
προϋπολογισμού, που κάνει λόγο για ρυθμό 4,8%, 
αλλά και την πρόσφατη εκτίμηση της Κομισιόν για 
ανάπτυξη 3,5%. Όπως αναφέρει η έκθεση, η πρόβλε-
ψη αυτή υπόκειται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας, 
που προέρχεται τόσο από την εξέλιξη της ίδιας της 
πανδημίας και τα συνακόλουθα περιοριστικά μέτρα 
όσο και από ενδεχόμενες δημοσιονομικές παρεμβά-
σεις και την αξιοποίηση των πόρων του ταμείου ανά-
καμψης. Ο κίνδυνος από την αύξηση του ιδιωτικού 
χρέους αναμένεται να προκύψει λόγω της οικονομι-
κής ύφεσης. Το μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος 
στο τέλος του 2020 έφτασε τα 242,6 δισ. [108,1 δισ. 
στην εφορία, 37,5 δισ. στα ασφαλιστικά ταμεία, 58,1 
δισ. στις τράπεζες και 38,9 δισ. στις εγχώριες Εταιρί-
ες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 
(ΕΔΑΔΠ)]. Το συνολικό μέγεθος δεν είναι αυξημένο σε 
σχέση με το 2019, αναμένεται ωστόσο να καταγράψει 
σημαντική επιδείνωση όταν θα ξεκινήσει η υλοποίηση 
των αποπληρωμών. Σ’ αυτό το στάδιο ενδέχεται να 
χρειαστούν επιπρόσθετες παρεμβάσεις και ειδικές ρυθ-
μίσεις αποπληρωμής που ουσιαστικά θα ισοδυναμούν 
με ανάληψη μέρους του ιδιωτικού χρέους από τον 
δημόσιο τομέα. Τέτοιες παρεμβάσεις, που αφορούν 
ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο, θα πρέπει να έχουν 
διαφανείς κανόνες και κριτήρια και να αποφασιστούν 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΜΟΛΙΣ 2,7% ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΕΤΟΣ 
ΠΡΟβΛΕΠΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ βΟΥΛΗΣ
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Στο σχέδιο του ΔΕΣΦΑ προβλέπονται από το 202 1 2030 
έργα ύψους 500 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ανεξάρτητα των 
πηγών χρηματοδότησης, βασικός στόχος είναι να υλο-
ποιηθεί ο αγωγός υψηλής πίεσης για την επέκταση του 
Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στη 
Δυτική Μακεδονία. Αντίστοιχα από τη Δημόσια Επιχεί-
ρηση Δικτύων Διανομής Αερίου υπάρχουν διαβεβαιώ-
σεις για επενδύσεις συνολικού ύψους 300 εκατ., για την 
ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου σε 34 πόλεις της 
χώρας. Επιπλέον, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σχεδιάζει για την επό-
μενη 5ετία επενδύσεις της τάξεως των - 156 εκατ. που 
θα διατεθούν για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής, 
την ενίσχυση των υποδομών και για τη σύνδεση πάνω 
από 90.000 νέων καταναλωτών. Επιπλέον, επενδυτικό 
πρόγραμμα ύψους 27 εκατ. ευρώ για τους Δήμους Τρί-
πολης, Κορίνθου και Μεγαλόπολης για την ανάπτυξη 
του δικτύου διανομής φυσ. αερίου αναμένεται να προ-
ωθήσει η εταιρεία HENGAS σε βάθος 5ετίας. Επίσης προ-
ωθείται ο πλωτός τερματικός σταθμός υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (FSRU) Αλεξανδρούπολης. Η εμπορική 
λειτουργία του FSRU, η οποία προσδιορίζεται για τις αρ-
χές του 2023 και το επενδυτικό κόστος υπολογίζεται στα 
380 εκατ. ευρώ.
Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας 
Επενδύσεις ύψους 4,3 δισ. για νέες διασυνδέσεις σχε-
διάζει ο ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2021-2030, με στόχο 
όλα τα νησιά της χώρας να διασυνδεθούν σταδιακά 
στο ηπειρωτικό σύστημα, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη, 
οικονομικότερη και πράσινη ηλεκτροδότηση. Η πρώτη 
φάση του επενδυτικού προγράμματος, που ολοκληρώ-
νεται το 2024, περιλαμβάνει έργα 1,6 δισ. ευρώ. Επίσης, 
ο ΔΕΔΔΗΕ με βάση τον σχεδιασμό του προωθεί επενδύ-
σεις συνολικά 1,6 δισ. για την ανάπτυξη του δικτύου την 
περίοδο 20192023 με αύξηση των προς διάθεση πόρων 
σε ετήσια βάση στα 350-500 εκατ. ευρώ από 150-170 
εκατ. που ήταν μέχρι τώρα. 
ΑΠΕ Αποθήκευση Ενέργειας 
Στους τομείς των ΑΠΕ αλλά και αποθήκευσης ενέργειας 
παρατηρείται με βάση τις αιτήσεις για αδειοδότηση με-
γάλη κινητικότητα. Παράλληλα μπαίνουν σε ράγες και 
σημαντικά έργα. Πέρα από την έμφαση που δίνει η ΔΕΗ 
και η θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στις ΑΠΕ, υπάρ-
χουν ήδη από τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας 
αιτήσεις στη ΡΑΕ για να λάβει άδειες για έργα αποθήκευ-
σης ενέργειας συνολικής ισχύος κοντά στο 1GW. Επίσης 
η Mytilineos, με την εξαγορά της «Εγνατία Γκρουπ» 
ανοίγει το δρόμο για έργα κλίμακας σε φωτοβολταϊκά. 
Όπως έχει πει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε τρία χρόνια 
η εισηγμένη θα έχει ισορροπημένο ενεργειακό μίγμα 
με 2.000 MW σε φυσικό αέριο και 2.000 MW σε ΑΠΕ. 
Το χαρτοφυλάκιο, μάλιστα, της «Εγνατία Γκρουπ» είχε 

Με πλεόνασμα 11,07 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα κλεί-
σει ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ στο τέλος του 2021, 
παρά το γεγονός ότι το έτος ξεκίνησε με έλλειμμα 
263,76 εκατ. ευρώ, το οποίο αυξήθηκε τον Ιανουάριο 
σε 315,29 εκατ. ευρώ και προβλέπεται η αποκλιμάκω-
σή του από τον Φεβρουάριο και μετά. Με βάση τους 
υπολογισμούς του ΔΑΠΕΕΠ, σε ό,τι αφορά τη διείσ-
δυση νέων ΑΠΕ στο σύστημα τον Δεκέμβριο του 2021 
το έλλειμμα θα είναι 105,93 εκατ. ευρώ, αλλά εφόσον 
προστεθεί το ειδικό τέλος έκδοσης βεβαίωσης παρα-
γωγού από ΑΠΕ με συνολικά έσοδα 25 εκατ. ευρώ 
και το πράσινο τέλος στην κατανάλωση πετρελαίου 
κίνησης με έσοδα 92 εκατ. ευρώ, ο λογαριασμός γυ-
ρίζει σε ελαφρύ πλεόνασμα περίπου 11 εκατ. ευρώ. Οι 
εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε υπόθεση διείσδυσης 
νέων ΑΠΕ για το έτος 2021 περίπου 1.600 MW εκ των 
οποίων 640 MW αιολικά, 932 MW φωτοβολταϊκά, 10 
MW μικρά υδροηλεκτρικά, 15 MW βιομάζα και 2 MW 
ΣΗΘΥΑ.

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟ 2021 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
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ενταχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων 
με προϋπολογισμό 888,1 εκατ. ευρώ. 
Επίσης, η εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο «πράσινο» χαρ-
τοφυλάκιο με έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα (αιολικά, φωτο-
βολταϊκά, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί): 
- 1.480 MW σε ώριμη φάση αδειοδότησης 
- 300 MW σε φάση λειτουργίας, κατασκευής ή έτοιμα για 
κατασκευή (RTB) 
- 100 MW προς τελική επενδυτική απόφαση (FID) στο 
τέλος του 2021 
Παράλληλα, η Τέρνα Ενεργειακή έχει ήδη σχεδιάσει και 
δρομολογήσει ένα επενδυτικό πλάνο που προσεγγίζει 
τα 2 δισ. ευρώ στην παραγωγή και αποθήκευση καθα-
ρής ενέργειας και σε έργα περιβάλλοντος και κυκλικής 
οικονομίας. Στόχος είναι να φτάσει τα 3,000 MW εγκα-
ταστάσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι το 
2025. Ειδικά, δε, με βάση δημόσιες τοποθετήσεις του 
προέδρου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Γιώργου Περιστέρη, 
η διαμόρφωση του πλαισίου για τα θαλάσσια αιολικά 
θα δώσει έναυσμα για επενδύσεις κλίμακας στη νέα 
αυτή μορφή παραγωγής «καθαρής» ενέργειας. Επίσης, 
η εταιρεία EUNICE έχει δημοσιοποιήσει ότι θα επενδύσει 
250-300 εκατ. ευρώ για να εγκαταστήσει στην Αρκαδία 
μια μονάδα παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου και 
έχει ήδη υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την 
αίτηση για την έκδοση άδειας παραγωγής.


