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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2147 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 4 και 5 
ΤΕΕ - WEC: αυτές είναι οι προτεραιότητες και οι αβεβαιότητες στην 
ενέργεια για το 2021 στην Ελλάδα
Σελ 5 
Τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
Σελ 6 
«Πράσινο φως» από τον Επίτροπο Τζεντιλόνι για την υπογειοποίηση 
των καλωδίων με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης
Σελ 7
Τα ΚΕΠ διασυνδέονται με το Μητρώο Πολιτών και θα εκδίδουν σε 
λίγα λεπτά οκτώ πιστοποιητικά - Γ.Γεωργαντάς: «Ο κόσμος ήδη αντι-
λαμβάνεται ότι αλλάζουμε σελίδα»
Σελ 8 
Βουλή: Παρουσίαση του έργου για το Φωτοβολταϊκό Πάρκο στη 
Δυτική Μακεδονία
Σελ 9 
MYTILINEOS: Σύμβαση για την κατασκευή υποσταθμών υψηλής 
τάσης στην Αλβανία
Σελ 10 και 11 
Boυλή-επιχειρείν: Στην Ολομέλεια πλέγμα διατάξεων για την διευκό-
λυνση άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων
Σελ 12
Να αποτρέψουν τη διαφθορά στα μέτρα αντιμετώπισης των οικονο-
μικών επιπτώσεων της πανδημίας καλεί τα κράτη μέλη το Συμβού-
λιο της Ευρώπης
Σελ 13 
Κ. Χατζηδάκης: Ψηλά στις προτεραιότητες το ζήτημα των ΚΕΠΑ
Σελ 14 
Ο Δ. Κυριακόπουλος ανέλαβε πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωργικών 
Επιστημών – Σπ. Λιβανός: Να αναδείξουμε το Κτήμα Συγγρού
Σελ 15 
Η Ολυμπία Οδός υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας 
Σελ 16 
H Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την επανεκκίνηση του τουρισμού
Σελ 17 
Κοζάνη: «Το υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης για 
την ενεργειακή μετάβαση της χώρας», τόνισε η Μ. Σπυράκη στην 
εκδήλωση του «Hydrogen Europe»
Σελ 18 
SafeCrete.gr: Ένας ιστοχώρος της Περιφέρειας Κρήτης για τη θωρά-
κιση από τα ακραία φυσικά φαινόμενα
Σελ 19 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Η ανάκαμψη της οικονομίας εξαρτάται από την πλήρη 
ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και των εισοδημάτων
Σελ 20 
Χαμηλότερο από τις προβλέψεις το πρωτογενές έλλειμμα του Προϋ-
πολογισμού στο πρώτο τρίμηνο του 2021 - Άντεξαν τα έσοδα παρά 
το lockdown της αγοράς
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (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 23, 24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σε εξοικονό-
μηση ενέργειας και σε διασύνδεση των ενεργειακών δικτύ-
ων αποτελούν βασικές προτεραιότητες της χώρας, σύμφω-
να με έκθεση του World Energy Council, που ανακοίνωσε το 
ΤΕΕ, ως Εθνική Επιτροπή του WEC.
Κάθε χρόνο, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας διεξάγει 
μία παγκόσμια έρευνα, το World Energy Issues Monitor, 
όπου συμμετέχουν φορείς χάραξης πολιτικής, διευθύνοντες 
σύμβουλοι και κορυφαίοι εμπειρογνώμονες του χώρου της 
ενέργειας, αναδεικνύοντας τα πιο επίκαιρα ενεργειακά ζητή-
ματα. Πάνω από 2.500 ηγέτες της ενέργειας από περισσότε-
ρες από 108 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα για το 2021. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν πολύτιμο οδηγό 
για την ενεργειακή κοινότητα σε όλον τον κόσμο, ιδίως για 
όσους λαμβάνουν αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής WEC και Πρόε-
δρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, τόνισε την σημασία 
της ετήσιας αυτής έκθεσης, καθώς παρέχει μοναδικές πλη-
ροφορίες για όσα κορυφαία στελέχη του τομέα της ενέργει-
ας αναγνωρίζουν ως κρίσιμες αβεβαιότητες και προτεραιό-
τητες δράσης. Η έρευνα του WEC βοηθά στην κατανόηση 
της παγκόσμιας ενεργειακής ατζέντας και την εξέλιξη των 
προτεραιοτήτων σε ιστορική και γεωγραφική βάση. Με 
βάση τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, «τα φετινά αποτελέσματα της 
έκθεσης του WEC δείχνουν την απόλυτη συμβατότητα με τις 
προτεραιότητες για την ανάκαμψη της χώρας, όπως αυτή 
αποτυπώνεται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ανάκαμψη και 
την Ανθεκτικότητα».
Όπως τόνισε ο Χάρης Δούκας, μέλος της Διοικούσας Επι-
τροπής του ΤΕΕ και υπεύθυνος για την προσπάθεια αυτή 
στην Ελλάδα, περισσότεροι από 50 ηγετικά στελέχη στον 
τομέα της ενέργειας στην χώρα συμμετείχαν στην έρευνα 
και επέλεξαν τη Γεωπολιτική, τις Οικονομικές Τάσεις και το 
επενδυτικό περιβάλλον ως τις κορυφαίες αβεβαιότητες και 
ψήφισαν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την Ενεργειακή 
Απόδοση και την περιφερειακή ολοκλήρωση ως τις κύριες 
προτεραιότητες δράσης για τη χώρα.

βασικά Ευρήματα της Έκθεσης - οι αβεβαιότητες
Η γεωπολιτική αποτελεί την κορυφαία αβεβαιότητα για τον 

ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Οι τουρκικές μονομερείς και 
προκλητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο συ-
μπεριλαμβανομένης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
της Κύπρου, συνεχίζονται. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι συ-
νεχώς κλιμακούμενες εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και μιας 
ομάδας χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της 
Γαλλίας, που αποτελούν μια σημαντική αβεβαιότητα όχι 
μόνο για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα αλλά και για ολό-
κληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Οι οικονομικές τάσεις αποτελούν τη δεύτερη αβεβαιότητα 
για την Ελλάδα, καθώς υποτίθεται ότι το 2020 θα ήταν το 
πρώτο έτος ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης μετά από σχε-
δόν μια δεκαετία οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, η πανδημία 
άλλαξε δραματικά τις οικονομικές τάσεις με την Ελλάδα να 
παρουσιάζει σοβαρή μείωση του ΑΕΠ το 2020 (περίπου 8% 
-10%). Οι προσδοκίες για το 2021 επικεντρώνονται στην 
ανάπτυξη, βασιζόμενες στην αναζωογόνηση των ιδιωτι-
κών και κεφαλαιουχικών δαπανών και της χρηματοδότη-
σης από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της 
ΕΕ. Επιπλέον, η αναμενόμενη σταδιακή χαλάρωση των πε-
ριορισμών λόγω της πανδημίας Covid-19 μόλις το εμβόλιο 
θα είναι ευρέως διαθέσιμο, θα δώσει ισχυρή ώθηση στην 
κρίσιμη για την οικονομία, τουριστική βιομηχανία.
Αν και στο περιβάλλον για τις επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν 
σημειωθεί θετικές εξελίξεις, οι επενδυτές ανησυχούν για τον 
αντίκτυπο που θα έχει η πανδημία Covid-19 στην οικονομία 
της χώρας. Σύμφωνα με αξιόπιστα διεθνώς διαθέσιμα στοι-
χεία για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι ροές των ΑΞΕ το 2019 
ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2009 αλλά σημείωσαν πτώση το 
2020, αντικατοπτρίζοντας αυτές τις αβεβαιότητες.

βασικά Ευρήματα της Έκθεσης - οι προτεραιότητες
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διατηρούν την υψηλή επί-
δραση τους στην οικονομία και τη χαμηλή θέση αβεβαιό-
τητας αποτελώντας βασική προτεραιότητα. Σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις για απολιγνιτοποίηση έως το 2028, η Ελληνική 
Κυβέρνηση προκρίνει φιλόδοξα σχέδια και παρέχει κίνητρα 
για ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από αιο-
λικά, ηλιακά και συστήματα βιομάζας / βιοαερίου. 

Αναλυτικά στη σελ 4 και 5
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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

Ο Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
διοργανώνει αποκλειστικά διαδικτυακά το 6ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο του σήμερα και αύριο  16 και 17 
Απριλίου 2021.
Η θεματολογία του συνεδρίου συμπεριλαμβάνει όλα 
τα πεδία δραστηριότητας του επαγγέλματος και ενδει-
κτικά παρουσιάζονται τα παρακάτω:
Θεματολογία συνεδρίου
• Τοπογραφία, γεωδαισία, χαρτογραφία, φωτογραμ-
μετρία, τηλεμετρία, τηλεπισκόπηση, γεωπληροφορι-
κή, κτηματολόγιο, διαχείριση γης και ακινήτων.
• Συγκοινωνιακά έργα και μελέτες, οδοποιία, περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις, κυκλοφορική τεχνική, μεταφορές.
• Υδραυλικά έργα και μελέτες, εγγειοβελτιωτικά έργα 
και διαχείριση υδατικών πόρων, αντιπλημμυρικά 
έργα, περιβαλλοντική τεχνολογία.
• Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμός του χώρου, πολε-
οδομία, χωροταξία, περιφερειακή ανάπτυξη.
• Δομικά έργα, κατασκευές, οικοδομικά έργα, δημόσια 
έργα, έργα υποδομής.
• Διαχείριση, προστασία, οργάνωση, σχεδιασμός, εκτί-
μηση επιπτώσεων για το περιβάλλον, τις υποδομές και 
τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
• Η εκπαίδευση του ΑΤΜ: Προκλήσεις & Προοπτικές
• Το βήμα στους Φοιτητές: Εργασίες & Απόψεις (βρά-
βευση της καλύτερης Διπλωματικής εργασίας με το 
πέρας του Συνεδρίου)
Περισσότερες πληροφορίες :  
https://www.psdatm.gr/

Ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και 
το ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθη-
νών) διοργανώνουν ψηφιακή ημερίδα με θέμα: «Doing 
Business in Qatar & Kuwait» την Δευτέρα 26 Απριλίου 
2021 και ώρα 15:00.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σε ελληνικά και αγγλικά
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δηλώσεων Συμμετο-
χής: Παρασκευή,  23 Απριλίου 2021.

To CAE καθώς και το New European Bauhaus Collective 
(NEBC) καλούν τους ενδιαφερόμενους  να συμμετάσχουν  
στο παραπάνω διαδικτυακό του Συνέδριο  που διοργα-
νώνουν, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 
2021 από τις 10 π.μ. έως τις 16:00 CET.
Το New European Bauhaus στοχεύει στο να επιφέρει έναν 
πράσινο μετασχηματισμό στο περιβάλλον της κατασκευής 
καθώς και στον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα και ταυ-
τόχρονα  να πυροδοτήσει μια ευρεία συζήτηση για τους 
μελλοντικούς τρόπους διαβίωσης, στο το σταυροδρόμι 
μεταξύ τέχνης, πολιτισμού, κοινωνικής ένταξης, επιστή-
μης και καινοτομίας.
Το Συνέδριο NEBC θα αποτελέσει  μια  συμμετοχική και 

διεπιστημονική εκδήλωση, επιτρέποντας σε άτομα από 
διάφορα υπόβαθρα να συναντηθούν και να ανταλλάξουν 
ιδέες και προκλήσεις όπως τίθενται από το νέο ευρωπαϊκό 
Bauhaus.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα κυκλοφορήσει σύντομα, 
η συμμετοχή θα είναι δωρεάν  και οι γλώσσες των ομιλιών 
θα είναι Αγγλικά και Γαλλικά (ταυτόχρονη μετάφραση).
Για εγγραφές συνδεθείτε στο παρακάτω link : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dgUqZ-5tRsmytT6qYPAEBg
Περισσότερες Πληροφορίες: 
https://www.ace-cae.eu/activities/new-european-bauhaus-collective-nebc/ 
https://europa.eu/new-european-bauhaus/partners-0/partners_en

6Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑφΩΝ 
ΜΗχΑΝΙΚΩΝ 

ΨΗφΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «DoiNg BusiNEss iN QaTar & KuWaiT»

CaE & NEBC - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

21 - 23 Απριλίου 2021
11ο Συνέδριο Infocom Security Smart Press, τα περιοδικά IT Security 

Professional και InfoCom

4 - 6 Μαΐου 2021
Transport logistic 2021 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχα-

νικό Επιμελητήριο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑφΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη, Χριστίνα Ντζοϊδου

press@central.tee.gr

Στο πλαίσιο των Προσυνεδριακών εκδηλώσεων του Πα-
γκόσμιου Συνεδρίου της UIA στο Ρίο, ξεκινά η Δεύτερη Ανοι-
κτή Εβδομάδα για την Αρχιτεκτονική (2nd Open Week at 
UIA2021RIO).
Συμμετέχοντας  στη Δεύτερη Εβδομάδα Προσυνεδριακών 
εκδηλώσεων θα βρεθείτε στο επίκεντρο  των μεγαλύτερων 
εκδηλώσεων στον κόσμο με θέμα την Αρχιτεκτονική και τον 
Πολεοδομικό σχεδιασμό.
Μετά από μια εντυπωσιακή έναρξη τον Μάρτιο με συζη-
τήσεις για την κοινωνική ανισότητα, το οι Προσυνεδριακές 
Εκδηλώσεις του 27ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων 
συνεχίζονται τον Απρίλιο, με τη συμβολή κορυφαίων ονομά-

των στους τομείς της αρχιτεκτονικής και του πολεοδομικού 
σχεδιασμού.
Για τις 19 έως τις 22 Απριλίου, έχουν προγραμματιστεί τρεις 
συζητήσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:
19 Απριλίου – 9 π.μ. Φύλο και πολιτισμός
20 Απριλίου – 9 π.μ. Ιθαγένεια και κληρονομιά
21 Απριλίου – 9 π.μ. Παγκοσμιοποίηση και μοναδικότητα
22 Απριλίου – 11 π.μ. Ποικιλομορφία και Ανάμειξη - Περι-
εχόμενο Livestreamed
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδε-
σμο : https://aberto.uia2021rio.archi/?lang=en

ThE 2ND opEN WEEK aT uia2021rio
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Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σε 
εξοικονόμηση ενέργειας και σε διασύνδεση των ενερ-
γειακών δικτύων αποτελούν βασικές προτεραιότητες 
της χώρας, σύμφωνα με έκθεση του World Energy 
Council, που ανακοίνωσε το ΤΕΕ, ως Εθνική Επιτροπή 
του WEC.
Κάθε χρόνο, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας διε-
ξάγει μία παγκόσμια έρευνα, το World Energy Issues 
Monitor, όπου συμμετέχουν φορείς χάραξης πολιτι-
κής, διευθύνοντες σύμβουλοι και κορυφαίοι εμπειρο-
γνώμονες του χώρου της ενέργειας, αναδεικνύοντας 
τα πιο επίκαιρα ενεργειακά ζητήματα. Πάνω από 2.500 
ηγέτες της ενέργειας από περισσότερες από 108 χώρες 
συμμετείχαν στην έρευνα για το 2021. Τα αποτελέ-
σματα της έρευνας αποτελούν πολύτιμο οδηγό για την 
ενεργειακή κοινότητα σε όλον τον κόσμο, ιδίως για 
όσους λαμβάνουν αποφάσεις.
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής WEC και 
Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, τόνισε 
την σημασία της ετήσιας αυτής έκθεσης, καθώς παρέ-
χει μοναδικές πληροφορίες για όσα κορυφαία στελέχη 
του τομέα της ενέργειας αναγνωρίζουν ως κρίσιμες 
αβεβαιότητες και προτεραιότητες δράσης. Η έρευνα 
του WEC βοηθά στην κατανόηση της παγκόσμιας ενερ-
γειακής ατζέντας και την εξέλιξη των προτεραιοτήτων 
σε ιστορική και γεωγραφική βάση. Με βάση τον Πρό-
εδρο του ΤΕΕ, «τα φετινά αποτελέσματα της έκθεσης 
του WEC δείχνουν την απόλυτη συμβατότητα με τις 
προτεραιότητες για την ανάκαμψη της χώρας, όπως 
αυτή αποτυπώνεται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ανά-
καμψη και την Ανθεκτικότητα».
Όπως τόνισε ο Χάρης Δούκας, μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ και υπεύθυνος για την προσπάθεια 
αυτή στην Ελλάδα, περισσότεροι από 50 ηγετικά στε-
λέχη στον τομέα της ενέργειας στην χώρα συμμετείχαν 
στην έρευνα και επέλεξαν τη Γεωπολιτική, τις Οικο-
νομικές Τάσεις και το επενδυτικό περιβάλλον ως τις 
κορυφαίες αβεβαιότητες και ψήφισαν τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, την Ενεργειακή Απόδοση και την πε-
ριφερειακή ολοκλήρωση ως τις κύριες προτεραιότητες 
δράσης για τη χώρα.
βασικά Ευρήματα της Έκθεσης - οι αβεβαιότητες
Η γεωπολιτική αποτελεί την κορυφαία αβεβαιότητα 
για τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Οι τουρκικές 
μονομερείς και προκλητικές δραστηριότητες στην 

Ανατολική Μεσόγειο συμπεριλαμβανομένης της Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, συνεχίζο-
νται. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι συνεχώς κλιμακού-
μενες εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και μιας ομάδας 
χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της 
Γαλλίας, που αποτελούν μια σημαντική αβεβαιότητα 
όχι μόνο για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα αλλά και 
για ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Οι οικονομικές τάσεις αποτελούν τη δεύτερη αβεβαι-
ότητα για την Ελλάδα, καθώς υποτίθεται ότι το 2020 
θα ήταν το πρώτο έτος ισχυρής οικονομικής ανάπτυ-
ξης μετά από σχεδόν μια δεκαετία οικονομικής κρίσης. 
Ωστόσο, η πανδημία άλλαξε δραματικά τις οικονομικές 
τάσεις με την Ελλάδα να παρουσιάζει σοβαρή μείωση 
του ΑΕΠ το 2020 (περίπου 8% -10%). Οι προσδοκίες 
για το 2021 επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, βασιζό-
μενες στην αναζωογόνηση των ιδιωτικών και κεφα-
λαιουχικών δαπανών και της χρηματοδότησης από 
τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ. 
Επιπλέον, η αναμενόμενη σταδιακή χαλάρωση των 
περιορισμών λόγω της πανδημίας Covid-19 μόλις το 
εμβόλιο θα είναι ευρέως διαθέσιμο, θα δώσει ισχυρή 
ώθηση στην κρίσιμη για την οικονομία, τουριστική 
βιομηχανία.
Αν και στο περιβάλλον για τις επενδύσεις στην Ελλά-
δα έχουν σημειωθεί θετικές εξελίξεις, οι επενδυτές 
ανησυχούν για τον αντίκτυπο που θα έχει η πανδημία 
Covid-19 στην οικονομία της χώρας. Σύμφωνα με 
αξιόπιστα διεθνώς διαθέσιμα στοιχεία για τις άμεσες 
ξένες επενδύσεις, οι ροές των ΑΞΕ το 2019 ξεπέρασαν 
τα επίπεδα του 2009 αλλά σημείωσαν πτώση το 2020, 
αντικατοπτρίζοντας αυτές τις αβεβαιότητες.
βασικά Ευρήματα της Έκθεσης - οι προτεραιότητες
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διατηρούν την υψη-
λή επίδραση τους στην οικονομία και τη χαμηλή θέση 
αβεβαιότητας αποτελώντας βασική προτεραιότητα. 
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις για απολιγνιτοποίηση έως 
το 2028, η Ελληνική Κυβέρνηση προκρίνει φιλόδοξα 
σχέδια και παρέχει κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις 
στην παραγωγή ενέργειας από αιολικά, ηλιακά καισυ-
στήματα βιομάζας / βιοαερίου. Οι κύριες προκλήσεις 
που εντοπίστηκαν στο σύνολο της χώρας για τη διείσ-
δυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβάνουν 
την αναθεώρηση του χωρικού σχεδιασμού των ΑΠΕ, 

την αύξηση της αποδοχής του κοινού, τη χωρική και 
τεχνολογική αναβάθμιση των κορεσμένων συστημά-
των μεταφοράς και διανομής και την αποτελεσματική 
λειτουργία των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. 
Λόγω των παραπάνω προσπαθειών και παρά τους πε-
ριορισμούς, η Ελλάδα έχει ήδη ξεπεράσει τους στόχους 
της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές το 2020.
Ακόμη, σημαντικό εύρημα είναι ότι, παρά τις πρό-
σφατες προσπάθειες, ο στόχος για την Ενεργειακή 
Απόδοση στην Ελλάδα συνεχίζει να απαιτεί περαιτέρω 
δράσεις. Ο περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας 
αποτελεί προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων 
της ενεργειακής ασφάλειας και του μετριασμού των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η βελτίωση της 
ενεργειακή απόδοσης σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, 
με ισχυρή κρατική, ευρωπαϊκή και ιδιωτική χρηματο-
δότηση είναι επίσης απαραίτητη για την ανακούφιση 
της ενεργειακής φτώχειας, που αποτελεί ένα τεράστιο 
ενεργειακό και κοινωνικό πρόβλημα.
Η έναρξη των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα το Νοέμβριο του 2020 στοχεύει στην ενσωμά-
τωση της ελληνικής αγοράς στην εσωτερική αγορά 
ενέργειας της ΕΕ, κυρίως μέσω της διασύνδεσης με 
δίκτυα άλλων χωρών. Ως σημαντικές πρόσφατες εξε-
λίξεις αξιολογούνται: Α) ότι η Ελλάδα συνεργάστηκε 
επιτυχώς με τη Βουλγαρία για τον αγωγό φυσικού αε-
ρίου IGB. Β) ότι τοπικοί και ξένοι επενδυτές σχεδιάζουν 
να κατασκευάσουν τερματικό σταθμό υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG) στα ανοικτά της Αλεξανδρού-
πολης Γ) ότι εξελίσσονται επενδυτικά σχέδια για εγκα-
τάσταση ΥΦΑ στο διυλιστήριο Κορίνθου και Δ) ότι 
προωθούνται τα σχέδια για τον υποθαλάσσιο αγωγό 
EastMed. Όλες αυτές οι εξελίξεις στην ελληνική ενερ-
γειακή αγορά υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο της 
Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και την κεντρική 
θέση της ως κόμβου μεταφοράς ενέργειας, βελτιώνο-
ντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια.
Δείτε περισσότερα για την Έκθεση παρακολούθησης 
ενεργειακών θεμάτων για το 2021 στους συνδέσμους 
και τα συνημμένα αρχεία:
χάρτης των αποτελεσμάτων 
https://www.im.worldenergy.org/?selectedRegion=Europe&selectedCountry=Greece
ενημερωτικό σημείωμα
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ΤΕΕ - WEC: ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑβΕβΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

https://www.im.worldenergy.org/%3FselectedRegion%3DEurope%26selectedCountry%3DGreece
https://www.im.worldenergy.org/pdfs/Issues%20Monitor%202021%20Greece%20commentary.pdf
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Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Νίκος Μήλης απευθύνει 
πρόσκληση  σε τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του 
Τ.Ε.Ε., η οποία λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας και των 
επιβληθέντων υγειονομικών μέτρων θα πραγματοποιηθεί με 
τηλεδιάσκεψη, το Σάββατο 24 Απριλίου 2021 και ώρα 09:30 
με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
2.Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικού-
σας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
3.Έλεγχος - Ερωτήσεις - Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επι-
τροπή του Τ.Ε.Ε.
4.Πορεία του Ταμείου Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων – ΤΜΕΔΕ (Καλούνται για ενημέρωση οι εκπρόσωποι 
του Τ.Ε.Ε.  στο Ταμείο)
5.Τροποποίηση προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε. οικονομικού έτους 
2021 
6.Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Επιστημονικών Επι-
τροπών Ειδικοτήτων Τ.Ε.Ε. 
7.Μέτρα στήριξης των Μελών του Τ.Ε.Ε. από τις συνέπειες της 
πανδημίας
8.Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων 
κολλεγίων
Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από το μισό 
των Μελών, η οποία θα διαπιστωθεί από την είσοδο των 

Μελών στη διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα 
πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση.
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιη-
θεί τη Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 με 
τηλεδιάσκεψη, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του 
ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
Οι εισηγήσεις θα αναρτηθούν στο portal του Τ.Ε.Ε. (https://
antiprosopeia.tee.gr), ενώ θα σταλούν εγκαίρως με ηλεκτρο-
νικό μήνυμα και sms οδηγίες και προσωπικοί κωδικοί σε κάθε 
Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., για τη συμμετοχή του 
στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Νικόλαος Μήλης
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Λίγα λόγια για το WEC και την Ελληνική Εθνική Επιτρο-
πή του
Από το 1923, το WEC θέτει τους ενεργειακούς ηγέτες σε όλο τον κό-
σμο να συμμετέχουν ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του 
ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος. Το Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο Ενέργειας είναι το κορυφαίο παγκόσμιο ενεργειακό δίκτυο 
με βάση τα μέλη και ο μόνος πραγματικά διεθνής και αμερόληπτος 
ενεργειακός οργανισμός. Το WEC είναι ανεξάρτητο και μη-πολι-
τικό, μη κυβερνητικό και μη εμπορικό, εργαζόμενο δυναμικά σε 
ολόκληρο τον ενεργειακό τομέα. Το WECκαθοδηγείται από τα 
μέλη, εστιάζει στους ενδιαφερόμενους και εργάζεται διαμέσου και 
υποστηρίζει τις ενεργειακές κοινότητες ανεξάρτητα από τη χώρα, 
τον τομέα, την περιοχή, τους πόρους ή την τεχνολογία. Η παγκό-
σμια, ολόκληρων συστημάτων, ενεργειακή κοινότητα βρίσκεται 
στην καρδιά του WEC, συνδέοντας πάνω από 3.000 ενεργειακούς 
οργανισμούς και επιτροπές μελών σε σχεδόν 100 χώρες. Η κοινο-

τική πλατφόρμα των ενεργειακών ηγετών και εμπειρογνωμόνων 
του WEC οδηγεί και συμβάλει στις εξελίξεις, ενώ ταυτόχρονα βο-
ηθά στην πλοήγηση στο ευρύ και ταχύτατα κινούμενο τοπίο της 
ενεργειακής μετάβασης. Στον περίπου έναν αιώνα ιστορίας του, 
το WEC έχει αλλάξει πολλές φορές, όπως έχει αλλάξει εκ βάθρων 
η ίδια η αγορά ενέργειας. Σε όλη του την ιστορία το WEC, δεν έχει 
απομακρυνθεί ποτέ από την αρχική ιδέα ενός οργανισμού που 
είναι αμερόληπτος, αντικειμενικός και ρεαλιστικός. Ως αποτέλε-
σμα, οι αναλύσεις και τα προγράμματα δράσης της προωθούσαν 
ανέκαθεν την αειφόρο ενέργεια για όλους. Σήμερα, το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Ενέργειας έχει σχεδόν 100 εθνικές επιτροπές-μέλη. Ο 
κατάλογος των μελών του περιλαμβάνει κυβερνήσεις, επιχειρή-
σεις και ειδικούς οργανισμούς.
Οι εθνικές επιτροπές των μελών του WEC ηγούνται του ενεργεια-
κού διαλόγου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, επιτρέποντας 
τη συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης, επιχειρηματικής κοινότητας 
και άλλων ενδιαφερομένων. Εξασφαλίζουν ότι η γνώση, η τε-
χνογνωσία και οι γνώσεις μοιράζονται μέσα στις κοινότητές τους 

και διαδραματίζουν τον ρόλο τους στην παγκόσμια προσπάθεια 
μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Η Εθνική Επι-
τροπή Ελλάδας του WEC στοχεύει στην προώθηση της αειφόρου 
ενεργειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα, ως μέρος του ενεργειακού 
οράματος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας. Ως μέλος του 
δικτύου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας, ο οργανισμός 
δεσμεύεται να εκπροσωπήσει την ελληνική προοπτική στις εθνι-
κές, περιφερειακές και παγκόσμιες ενεργειακές συζητήσεις. Η επι-
τροπή περιλαμβάνει μια ποικιλία μελών για να διασφαλίσει ότι τα 
διαφορετικά ενεργειακά συμφέροντα της Ελλάδας εκπροσωπού-
νται κατάλληλα. Τα μέλη της επιτροπής καλούνται να παρακολου-
θήσουν εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, να συμμετάσχουν σε ομά-
δες μελέτης που εστιάζουν στην ενέργεια, να συνεισφέρουν στην 
τεχνική έρευνα και να συμμετέχουν στον παγκόσμιο ενεργειακό 
διάλογο. Τον ρόλο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής επιτελεί το ΤΕΕ 
και αξιωματούχους τους Γιώργο Στασινό (Πρόεδρο), Κωνσταντί-
νο Ξιφαρά (Γραμματέα) και Χάρη Δούκα (Διευθυντή Γραφείου).

Το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης συζητήθηκαν στην ψη-
φιακή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ που πραγ-
ματοποιήθηκε, την Τρίτη, με τη συμμετοχή του υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, του Ειδικού Γραμ-
ματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής 
Γιώργου Ζερβού και του Διοικητή του Ταμείου Ανάπτυξης στην 
Ελλάδα κ. Νίκου Μαντζούφα, αναφέρει το ΑΠΕ.
Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους ο Πρόεδρος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, 
τόνισε ότι τα νέα εργαλεία που συνιστούν το νέο ΕΣΠΑ και ειδικά 
το Ταμείο Ανάπτυξης, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, 
την κατάλληλη στιγμή, και σημείωσε ότι αν και βρισκόμαστε 
ακόμη στο ξεκίνημα μπορούμε να βρούμε τρόπους ώστε και οι 
ρυθμοί απορρόφησης να αυξηθούν και οι μηχανισμοί διαχείρι-
σης να είναι αποτελεσματικοί. «Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να 
εκπλήξουμε τον εαυτό μας -τόνισε χαρακτηριστικά- και για αυτό 
χρειάζεται η συνεργασία όλων των παραγωγικών δυνάμεων». 
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ Ευθύμιος Ο. Βι-
δάλης επισήμανε ότι «ο ΣΕΒ στοχεύει στην όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματική σύνδεση και ενημέρωση των επιχειρήσεων 

μελών του με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, εν προκει-
μένω το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να αξιοποιηθούν 
όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται στην προσπάθεια για την ανα-
βάθμιση της οικονομίας μας».
Στην παρέμβασή του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων κ. Γιάννης Τσακίρης υπογράμμισε πως η ανθεκτικότητα, 
εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα επιβίωσης σε συνθήκες 
κρίσεων όπως της πανδημίας. Τόνισε τη μεγάλη αύξηση της 
απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων τους τελευταίους 20 
μήνες, από 26% σε 65%, ενώ υπογράμμισε και τη σημασία της 
επιχειρηματικής μεγέθυνσης για την ανάπτυξη και την απασχό-
ληση. O κ. Τσακίρης αναφέρθηκε στη σημαντική προσπάθεια 
να μειωθεί η γραφειοκρατία και επισήμανε ότι στο νέο ΕΣΠΑ 
έχει επιδιωχθεί να μειωθούν οι σχετικές διαδικασίες σε μεγάλο 
ποσοστό. Επίσης, σημείωσε ότι το ΕΣΠΑ της νέας περιόδου θα 
λειτουργήσει συμπληρωματικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ 
τόνισε ότι κρίσιμη παράμετρος για τη χρηματοδότηση αποτελεί 
το επίπεδο ωρίμανσης ενός έργου. Τέλος, ο κ. Υφυπουργός ανα-
φέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που θα παίξουν τα έξυπνα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία στην επόμενη προγραμματική περίοδο 

του ΕΣΠΑ και οι διαρθρωτικές αλλαγές που μπορεί να φέρουν 
πέρα από την χρηματοδότηση, όπως για παράδειγμα στο να 
εξαλειφθεί το φαινόμενο των μεταχρονολογημένων επιταγών, 
μέσα από την αξιοποίηση νέων εργαλείων με έμφαση στο θε-
σμό του factoring.
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τα-
μείου Συνοχής Γιώργος Ζερβός, επισήμανε ότι στόχος του νέου 
ΕΠΑΝΕΚ είναι να συνεισφέρει στην αλλαγή του παραγωγικού 
μοντέλου με ενίσχυση της βιομηχανίας καθώς και στη διασύν-
δεση της έρευνας και ανάπτυξης με την επιχειρηματικότητα. 
Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάπτυξης στην Ελλάδα Νίκος Μα-
ντζούφας, ζήτησε τη συνεργασία με τον κόσμο των επιχειρήσε-
ων και περιέγραψε πως το Ταμείο Ανάκαμψης θα επιδιώξει την 
κινητοποίηση της δυναμικής, ισχυρής, επιχειρηματικότητας, 
μέσα από στοχευμένες ενισχύσεις κυρίως σε ΜμΕ και μέσω 
δανείων με χαμηλά επιτόκια. Όπως τόνισε, ο τρόπος που ορ-
γανώνονται οι διαδικασίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της 
γραφειοκρατίας και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

ΤΕΕ - WEC: ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑβΕβΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜβΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕβ
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Τα μέτρα που αποσκοπούν στην υπογειοποίηση εναέριων 
ηλεκτρικών καλωδίων συνάδουν με τους στόχους του μηχα-
νισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας , τονίζει ο  Ευρωπαίος 
Επίτροπος για την Οικονομία, Πάολο Τζεντιλόνι, απαντώντας   
σε ερώτηση της ευρωβουλευτή της ΝΔ-ΕΛΚ, Μαρίας Σπυρά-
κη  για την ανάγκη υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτρικού 
ρεύματος στην Ελλάδα, μεταδίδει το ΑΠΕ.
  Η κα  Σπυράκη με την ερώτηση που κατέθεσε, ανέδειξε το 
θέμα  της ανάγκης υλοποίησης  υποδομών που σχετίζονται 
με την κλιματική αλλαγή,  οι οποίες έχουν να κάνουν με την 
υπογειοποίηση καλωδίων σε κρίσιμες περιοχές   της Ελλάδας.  
Στην απάντηση του ο Επίτροπος σημειώνει ότι:  
«Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει σχεδια-
στεί με σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης και χωρίς αποκλει-
σμούς ανάκαμψης και την προώθηση της πράσινης μετάβα-
σης• π.χ. το μέτρο που περιλαμβάνεται στο σχέδιο ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 
το 37  % των συνολικών κονδυλίων του σχεδίου. Σε αυτή τη 
βάση, τα μέτρα που αποσκοπούν στην υπογειοποίηση ενα-
έριων ηλεκτρικών καλωδίων ενδεχομένως να φαίνεται ότι 
συνάδουν με τους στόχους του μηχανισμού.»
 Η ερώτηση της κας Σπυράκη Μαρίας έχει ως εξής: «Σοβα-
ρότατα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση προέκυψαν τις 
τελευταίες ημέρες, με διαρκείς διακοπές παροχής ρεύματος 
σε αρκετές περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας. Λόγω του 
ότι το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι υπέργειο, οι 
διακοπές οφείλονται, κυρίως, σε πτώσεις δέντρων πάνω στα 

καλώδια. Η υπογειοποίηση των καλωδίων θα μπορούσε να 
αποτελέσει οριστική λύση στο πρόβλημα, ωστόσο εκτιμάται 
ότι η υπογειοποίηση των 240.000 χλμ. καλωδίων σε όλες τις 
πόλεις και τους οικισμούς της Ελλάδας ανέρχεται σε περίπου 
18 δισεκατομμύρια ευρώ.    Έχοντας υπόψη:
Τις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμπε-
ριλαμβανομένης της αυξημένης συχνότητας και έντασης των 
καιρικών φαινομένων, καθώς και της αυξημένης ανάπτυξης 
και της ηλικίας των δέντρων που σχετίζονται με την αύξηση 
των θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα υψηλότερες ποσότητες 
νεκρού ξύλου,επιπλέον δε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας 
λόγω της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να προκαλέσει την 
παραμονή φύλλων σε φυλλοβόλα δέντρα για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσης των δέ-
ντρων και την πρόκληση ζημιάς στα ηλεκτροφόρα καλώδια,
ερωτάται η Επιτροπή:
1.Υπάρχει δυνατότητα να υπαχθεί μέρος ή το σύνολο του 
έργου στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης με δεδομένη την υψη-
λή συσχέτισή του με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
κοινωνιών και της προστασίας τους από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής;
2.Υπάρχουν έργα στην ΕΕ που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από 
κοινοτικούς πόρους για την συγκατασκευή υπογείου δικτύου 
ηλεκτρισμού με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και θα μπορούσαν 
σχετικά έργα να υλοποιηθούν στην Ελλάδα».
  Η  απάντηση του  Ιταλού Επιτρόπου    για την Οικονομία, Πά-
ολο Τζεντιλόνι  , έχει ως εξής:  «Η Επιτροπή θα ήθελε να διευ-

κρινίσει ότι, όπως ορίζεται στον κανονισμό για τη θέσπιση του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα  κράτη μέλη 
είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την υποβολή εθνικών 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στα εν λόγω σχέδια 
περιγράφεται το θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσε-
ων του οικείου κράτους μέλους. Τα προτεινόμενα μέτρα πρέ-
πει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό.
  Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης, ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει σχεδιαστεί με σκοπό την 
προαγωγή της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης 
και την προώθηση της πράσινης μετάβασης• π.χ. το μέτρο 
που περιλαμβάνεται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότη-
τας πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 37  % των συ-
νολικών κονδυλίων του σχεδίου. Σε αυτή τη βάση, τα μέτρα 
που αποσκοπούν στην υπογειοποίηση εναέριων ηλεκτρικών 
καλωδίων ενδεχομένως να φαίνεται ότι συνάδουν με τους 
στόχους του μηχανισμού.  
Τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή μπορούν να στηρίξουν 
επενδύσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπι-
κοινωνιών. Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των 
ταμείων, εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές να επιλέγουν και να 
υλοποιούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες που ορίζονται στα προγράμματα. Η Επιτροπή 
δεν είναι ενήμερη για πιθανά κοινά έργα υπόγειων δικτύων 
ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών που συγχρηματοδο-
τούνται από τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή»  κατέληξε 
ο  κ.Τζεντιλόνι.

Το Χαϊδάρι είναι ο πρώτος Δήμος στη χώρα που ξεκινά, σε 
συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, το πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο 
οι κάτοικοι της πόλης θα μπορούν να κάνουν κράτηση θέσης 
σε άμεσο χρόνο, μέσω εφαρμογής από κινητό τηλέφωνο. 
Τα δρομολόγια της πιλοτικής γραμμής, τα οποία και ξεκινούν 
σήμερα, θα ενταχθούν στη Δημοτική Συγκοινωνία Χαϊδαρί-
ου, συνδέοντας την περιοχή του Δάσους με το κεντρικό Χαϊ-
δάρι και τον Σταθμό Μετρό Αγία Μαρίνα, ενώ η διαδικασία 
κράτησης είναι αρκετά απλή και δωρεάν για τους δημότες, οι 
οποίοι σε πραγματικό χρόνο θα μπορούν να βλέπουν από το 
κινητό τους που βρίσκεται το λεωφορείο. 
Τα δρομολόγια ξεκινούν από την Πλατεία Ελευθερίας κάθε 40 
λεπτά, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και θα ακο-
λουθούν την διαδρομή Πλατεία Ελευθερίας - Πλάτωνος - Κύ-
πρου - Κουνέλια - Προφήτης Ηλίας - ‘Ανοιξη - Χρ. Περραιβού 
- Χρυσοστόμου Σμύρνης - Χίου - Μετρό Αγία Μαρίνα - Αττίκ - 
Πλαστήρα - Χρ. Περραιβού - ‘Ανοιξη - Προφήτης Ηλίας - Κου-
νέλια - Κύπρου - Λεωφόρος Αθηνών 1 - Λεωφόρος Αθηνών 

2 - Ηρώων Πολυτεχνείου - Πλατεία Ελευθερίας. 
Τονίζεται ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της καινοτόμου 
εφαρμογής έγινε από την επιστημονική ομάδα του Πανεπι-
στήμιου Θεσσαλίας, μέλη της οποίας συνεργάστηκαν στενά 
όλη αυτή την περίοδο με τα στελέχη του Δήμου Χαϊδαρίου.  
Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου, Βαγγέλης Ντηνια-
κός, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «σε μια κρίσιμη περίοδο, παρέχουμε τη 
δυνατότητα στους δημότες μας να μετακινούνται εντός της 
πόλης μας δωρεάν, με ασφάλεια και χωρίς συνωστισμό. Ευ-
χαριστούμε θερμά τον ΟΑΣΑ για την εμπιστοσύνη που δείχνει 
στον Δήμο μας ώστε να ξεκινήσει στο Χαϊδάρι αυτό το πραγ-
ματικά καινοτόμο πρόγραμμα αλλά και την ομάδα του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας για την εξαιρετική δουλειά και την άρτια 
εφαρμογή που είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσει παράδειγμα 
προς μίμηση για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού σε 
όλη τη χώρα. Σε μια νέα ψηφιακή εποχή, ως Δήμος Χαϊδαρίου 
θα συνεχίζουμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας πα-
ρέχουν οι νέες τεχνολογίες με βασική μας προτεραιότητα την 

αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών».       
Σχολιάζοντας τη λειτουργία της πιλοτικής γραμμής, ο διευθύ-
νων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Νίκος Αθανασόπουλος δηλώνει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Ο ΟΑΣΑ εστιάζει στις δυνατότητες που δίνει η 
τεχνολογία και τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Η εισαγωγή 
καινοτόμων εφαρμογών στις μετακινήσεις των επιβατών, κα-
θιστούν τον Οργανισμό πρωτοπόρο στη «ψηφιοποίηση» της 
αστικής κινητικότητας. Αναμφίβολα, η χρήση ενός τέτοιου 
«ευφυούς» συστήματος μεταφορών από τον ΟΑΣΑ μπορεί 
να συνεισφέρει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη εξυπη-
ρέτηση του επιβατικού κοινού, με προσαρμογή στις ανάγκες 
μετακίνησης, και στην ορθολογικότερη διαχείριση των μέσων 
μεταφοράς και της εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου».
Επισημαίνεται ότι οι πολίτες που δεν είναι τόσο εξοικειωμέ-
νοι με την τεχνολογία, θα μπορούν να κάνουν κράτηση και 
τηλεφωνικά από την προηγούμενη ημέρα. Οι κρατήσεις θα 
γίνονται μέσω της σελίδας www.haidari.gr/smartbus ή στο 
15250.

«ΠΡΑΣΙΝΟ φΩΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΖΕΝΤΙΛΟΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ 
ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Απάντηση σε ερώτηση της Ευρωβουλευτού Μαρίας Σπυράκη 

ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΕΩφΟΡΕΙΑ ΜΕΣΩ ΕφΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ χΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΑΣΑ
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Τα ΚΕΠ διασυνδέονται με το Μητρώο Πολιτών έχοντας 
την δυνατότητα να εκδίδουν αυτόματα οκτώ πιστοποι-
ητικά, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα παίρνουν 
την ίδια μέρα. «Η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα-τομή 
για τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών» 
δήλωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρ-
μόδιος για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, Γιώργος 
Γεωργαντάς, αναφέρει το ΑΠΕ.
Όπως τόνισε ο κ. Γεωργαντάς «σήμερα, τα ΚΕΠ διασυν-
δέονται με το Μητρώο Πολιτών, δίνοντας τη δυνατότη-
τα στον πολίτη να υποβάλλει ψηφιακά αιτήσεις για οκτώ 
σημαντικά πιστοποιητικά δημοτικής και αστικής κατά-
στασης και παράλληλα να τα παραλαμβάνει σε μηδε-
νικό χρόνο. Η υφιστάμενη, χρονοβόρα διαδικασία που 
απαιτούσε από τους πολίτες δύο επισκέψεις στα ΚΕΠ, 
σταματά. Πλέον, η παραλαβή πραγματοποιείται την ίδια 
στιγμή με την αίτηση» και υπογράμμισε ότι ο όγκος των 
αιτήσεων ήταν τεράστιος και μπορεί να έφτανε και «τις 3 
εκατομμύρια πράξεις περίπου τον χρόνο». Τα πιστοποι-
ητικά που μπορεί να ζητήσει ο πολίτης είναι: 
1) Πιστοποιητικό Γεννήσεως επικαιροποιημένο 
2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης επικαιρο-
ποιημένο 
3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης από τον 08/2013 (για 
πρώτη φορά on line από τα ΚΕΠ)
4) Ληξιαρχική πράξη γάμου από τον 08/2013 (για πρώ-

τη φορά on line από τα ΚΕΠ)
5) Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης από τον 
08/2013 ( για πρώτη φορά on line από τα ΚΕΠ)
6) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου από τον 08/2013 (για 
πρώτη φορά on line από τα ΚΕΠ)
7) Πιστοποιητικό Ιθαγένειας (για πρώτη φορά on line 
από τα ΚΕΠ).
8) Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών εφόσον έχει 
εκδοθεί για μια φορά (για πρώτη φορά on line από τα 
ΚΕΠ).
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά αποτελούν 
τον συχνότερο λόγο επίσκεψης πολιτών στα ΚΕΠ αφού 
για το 2019 είχαν εκδοθεί συνολικά 3.190.790 πιστο-
ποιητικά. Ακόμα και μετά την καθιέρωση του gov.gr το 
2020, οπότε και επήλθε μείωση της τάξης του 30%, τα 
ΚΕΠ κλήθηκαν να εκδώσουν τα εν λόγω πιστοποιητικά 
2.130.821 φορές. «Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός και 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ συνεχίζεται, με 
μοναδικό στόχο την ουσιαστική διευκόλυνση τόσο των 
υπαλλήλων τους όσο και των πολιτών. Νομίζω ότι ο 
κόσμος ήδη αντιλαμβάνεται ότι αλλάζουμε σελίδα» είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργαντάς. 
Η συγκεκριμένη δυνατότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της αναβάθμισης των ΚΕΠ σε μοναδικό σημείο επαφής 
του πολίτη με το κράτος, είτε για διαδικασίες που δεν 
διεκπεραιώνονται μέσω του gov.gr, είτε για τους πολίτες 

που δεν έχουν τις ψηφιακές δεξιότητες για να χρησιμο-
ποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Η δράση 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού 
Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.) 
της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώ-
ραλης εξέφρασε την ικανοποίησή του, με αυτή την διευ-
κόλυνση να σκεφτούμε ότι για τον όγκο των αιτήσεων 
που φτάνουν τα 3 εκατομμύρια δεν θα χρειαστεί να έρ-
θουν δυο φορές οι πολίτες. «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν 
κυβερνητικά στελέχη επισκέπτονται τον δήμο μας για να 
δουν τις δομές και τις υπηρεσίες μας. Τα ΚΕΠ του δήμου 
Πειραιά, έχουν περάσει πλέον σε μια νέα εποχή σύγχρο-
νης εξυπηρέτησης των πολιτών, παρέχοντας ένα ευρύ 
φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, που 
επιταχύνθηκε εξαιτίας της πανδημίας και των νέων δυ-
νατοτήτων που μας παρέχει η κεντρική διοίκηση μέσω 
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός είναι πλέον εμφανής και πιστεύω πως 
η σημερινή κυβέρνηση τα πάει πάρα πολύ καλά σ΄ αυ-
τόν τον τομέα. Με την περαιτέρω διασύνδεση των ΚΕΠ 
με τις υπηρεσίες του κράτους, όλο και λιγότεροι πολίτες 
θα χρειάζεται να επισκέπτονται με φυσική παρουσία τα 
ΚΕΠ, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται αμεσότερα και 
αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ εκδόθηκε 
η ακόλουθη ανακοίνωση: 
5.150 ελέγχους που κατέληξαν στην επιβολή 502 κυρώ-
σεων, με το ποσό των προστίμων να αγγίζει το 1,8 εκατ. 
ευρώ, πραγματοποίησε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) κατά τον Μάρτιο. 
Στο επίκεντρο των ελέγχων του ΣΕΠΕ βρέθηκαν αφενός 
οι κλάδοι όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραβατι-
κότητα (λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία προηγούμενων 
ετών αλλά και την ιδιαίτερη συνθήκη της πανδημίας), 

αφετέρου οι επιχειρήσεις όπου ο κίνδυνος διασποράς του 
κορωνοϊού είναι αυξημένος. 
Όσον αφορά στις παραβάσεις:
-58 περιπτώσεις αφορούσαν σε απασχόληση εργαζομέ-
νων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελούσε σε ανα-
στολή
-115 περιπτώσεις αφορούσαν σε μη τήρηση των γενικών 
κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία
-323 περιπτώσεις την μη τήρηση των υπολοίπων διατά-
ξεων της εργατικής νομοθεσίας (εκ των οποίων 48 πρό-
στιμα επιβλήθηκαν για αδήλωτη εργασία, κυρίως στο 

εμπόριο και την εστίαση).
Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αφορούν ιδίως στους κλά-
δους της εστίασης, του λιανεμπορίου, των μεταφορών, 
του χονδρεμπορίου, των καταλυμάτων, των προσωπι-
κών υπηρεσιών, της βιομηχανίας τροφίμων, της διαχεί-
ρισης ακίνητης περιουσίας και των ταχυδρομικών-ταχυ-
μεταφορικών δραστηριοτήτων. Μάλιστα, πάνω από τα 
μισά πρόστιμα αφορούσαν σε εστίαση, λιανεμπόριο και 
μεταφορές. 

ΤΑ ΚΕΠ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΣΕ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΟΚΤΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Γ.Γεωργαντάς: «Ο κόσμος ήδη αντιλαμβάνεται ότι αλλάζουμε σελίδα»

5.150 ΕΛΕΓχΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 1,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Ένας περίπου στους 10 ελέγχους κατέληξε σε πρόστιμο - Σε εστίαση, λιανεμπόριο και μεταφορές το 50% των προστίμων
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Ως ένα έργο που συμβάλλει στην επίτευξη στόχου για την 
απολιγνιτοποίηση της χώρας, στον στόχο για τη μείωση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη δίκαιη αναπτυ-
ξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών, στην άμεση 
αξιοποίηση των ΑΠΕ και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
περιέγραψε το έργο του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Δυ-
τική Μακεδονία, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κώστας Σκρέκας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Παρουσιάζοντας στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή 
την σχετική σύμβαση, ενημέρωσε ότι αυτή αφορά στην 
κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής 
ισχύος 200 Μεγαβάτ, το οποίο θα εγκατασταθεί στο βόρειο 
πεδίο του Λιγνιτικού Κέντρου της Δυτικής Μακεδονίας, στο 
Δήμο Εορδαίας και Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κοζάνης. Εξήγησε ότι η θυγατρική της ΔΕΗ «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕ-
ΩΣΙΜΕΣ», αποτελεί τον βραχίοντα ο οποίος θα προχωρή-
σει σε αυτό το πολύ φιλόδοξο σχέδιο, της πολύ γρήγορης 
αναβάθμισης και μεταβολής του παραγωγικού μοντέλου 
της εταιρείας, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της «ΗΛΙΑΚΟ 
ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (θυγατρικής της ΔΕΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.), Κωνσταντίνος Μαύρος, μίλησε για 
«ένα εμβληματικό έργο» το μεγαλύτερο στην ΝΑ Ευρώπη, 
που παίρνει σάρκα και οστά μετά από εργώδη προσπάθεια. 
Ενημερώνοντας σχετικώς με το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Μαύ-
ρος είπε ότι ο χρόνος εκτέλεσης και ηλέκτρισης του έργου, 
έχει οριστεί σε 16 μήνες, ενώ η συνολική διάρκεια είναι 42 
μήνες και συμπεριλαμβάνει την οριστική παραλαβή του ως 
είθισται. Θα παράγονται ετησίως 352 γιγαβατώρες καθαρής 
ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή σαν να ηλεκτροδοτούνται 
περίπου 75.000 νοικοκυριά με αντίστοιχη αποφυγή 178 
εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Το έργο έχει ενταχθεί 
σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και η τιμή αναφοράς 
που έχει εξασφαλιστεί από διαγωνιστική διαδικασία, κάτι - 

πού σύμφωνα σύμφωνα με τον κ. Μαύρο - καθιστά το έργο 
κερδοφόρο και οδηγό στο μέλλον. Όπως επίσης ανέφερε, 
με βάση την ίδια διάταξη, εντός των ζωνών ΖΑΠ (ζώνες 
απολιγνιτοποίησης Κοζάνης και ζώνη απολιγνιτοποίησης 
Φλώρινας) καταστρώνονται και εκτελούνται δράσεις και 
προγράμματα, υλοποιούνται παρεμβάσεις και λαμβάνονται 
μέτρα, για την εξυπηρέτηση σκοπών της δίκαιης αναπτυξι-
ακής μετάβασης των περιοχών που απελευθερώνονται από 
τον λιγνίτη. 
«Το έργο αυτό, αποτελεί τμήμα τόσο της ευρύτερης πολι-
τικής όσο και του σχεδιασμού απολιγνιτοποίησης, εκμε-
ταλλευόμενο τα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ, της φθηνότερης 
μορφής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα. Οι στό-
χοι αυτοί έχουν οριστεί, ρυθμιστικά αλλά και επιχειρημα-
τικά, μέχρι το 2028, οπότε αυτά τα έργα έχουν αντίστοιχα 
επείγοντα χαρακτήρα. Πιστεύουμε - και σας καλώ σήμερα 
να εγκρίνετε - ότι συντρέχουν ισχυροί λόγοι δημοσίου συμ-
φέροντος, που επιβάλλουν την άμεση σύναψη της σύμβα-
σης και της εκτέλεσης του έργου, καθώς με το έργο αυτό μια 
περιοχή απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων στην ουσία, θα 
μετατραπεί σε πόλο φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης, 
μέσω της εγκατάστασης αυτής, ενός φωτοβολταϊκού σταθ-
μού που θα συμβάλει στην επίτευξη ενεργειακής αυτονομί-
ας της χώρας» κατέληξε ο κ. Μαύρος. 
Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, η Θ. Πέρκα, αφού επισήμανε ότι κα-
λώς γίνεται το έργο, παρατήρησε ωστόσο ότι είναι παλιό και 
δεν εντάσσεται στην απολιγνιτοποίηση και ανέφερε ότι δεν 
υπάρχει σχεδιασμός και δεν προχωρεί το έργο. «Φαίνεται 
ότι η ΔΕΗ έχει απωλέσει εντελώς το χαρακτήρα της ως εται-
ρία κοινής ωφέλειας, λειτουργεί στεγνά ως ιδιωτική εταιρεία 
με μοναδικό σκοπό το κέρδος των μετόχων της. Η ΔΕΗ ως 
εταιρία δημοσίου συμφέρον έπρεπε να αποσκοπεί στη σω-
στή ανάπτυξη των ΑΠΕ, με φτηνή ενέργεια, να καταπολεμά 

την ενεργειακή φτώχεια, με μικρό περιθώριο κέρδους. Είναι 
εμφανές ότι αυτά πλέον δεν ισχύουν» είπε επίσης η κ. Πέρκα. 
Ο Γιώργος Αρβανιτίδης, από το ΚΙΝΑΛ, τόνισε ότι η ΔΕΗ 
πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην ενεργειακή μετάβαση και 
να επιτελέσει ένα ευρύτερο εθνικό ρόλο για τη γεωπολιτι-
κή θέση της χώρας μας και την εθνική οικονομία, ωστόσο 
ανέφερε ότι η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση της Δυτικής 
Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, πρέπει να είναι δίκαιη, 
πρώτα απ’ όλα, για τους κατοίκους αυτών των περιοχών. 
Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, αφού 
ξεκαθάρισε ότι ο λόγος του κόμματός του δεν είναι καταγ-
γελτικός στην αξιοποίηση των όποιων πηγών ενέργειας, 
δήλωσε την εναντίωση του κόμματός του στην διαδικασία 
αυτή διότι: αποβαίνει σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊ-
κών αναγκών, του περιβάλλοντος και σε βάρος των εργα-
ζομένων. 
Από την Ελληνική Λύση, ο Β. Βιλιάρδος επανέλαβε την 
διαφωνία του στη λογική της απολιγνιτοποίησης και της 
ενεργειακής εξάρτησης «που προωθείται για τη χώρα μας, 
ειδικά σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά και εθνικά χρονική 
περίοδο». Ανέφερε δε πως δεν είναι αρνητικό το κόμμα του 
στο να εισέλθει η ΔΕΗ στις ανανεώσιμες πηγές και έθεσε 
ερωτήματα σχετικά με τη σύμβαση. 
«Προχωράτε χωρίς κανένα σχέδιο για την επόμενη μέρα, 
χωρίς να βρίσκετε τρόπο για να κρατηθούν ανοιχτές πράσι-
νες οι λιγνιτικές μονάδες, χωρίς να είναι πλέον λιγνιτικές για 
να απασχοληθούν οι άνθρωποι εκεί. Χωρίς κανένα σχέδιο 
για την αποκατάσταση εδαφών. Μια ολόκληρη περιφέρεια 
γίνεται κοινωνική τρύπα. Απέναντι σε αυτό εσείς υπογράφε-
τε συμβάσεις με ξένες εταιρείες για να τους δίνετε τη γη για 
φωτοβολταϊκά», είπε ο Κρ. Αρσένης από το ΜέΡΑ25.

Η Mercedes-Benz και η Siemens σκοπεύουν να συνεργα-
στούν για την προώθηση της ψηφιοποίησης και του αυτομα-
τισμού στην αυτοκινητοβιομηχανία, με την υποστήριξη του 
κρατιδίου του Βερολίνου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοί-
νωση των δύο εταιριών, την οποία παρουσιάζει το ΑΠΕ.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι εγκαταστάσεις Mercedes-Benz Berlin-
Marienfelde στη Γερμανία, θα μετατραπούν σε ένα πρότυπο 
ψηφιακό κέντρο με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
του ψηφιακού οικοσυστήματος της Mercedes-Benz Cars, σε 
συνδυασμό με τον επανασχεδιασμό των παραγωγικών δρα-
στηριοτήτων. Στο μέλλον, τα εξαρτήματα ηλεκτροκίνησης 
θα συναρμολογούνται επίσης στο Βερολίνο. Η εταιρία, όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωση, θέλει να εξασφαλίσει το μέλ-

λον του εργοστασίου στο Βερολίνο, που αποτελεί την παλαιό-
τερη μονάδα στο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής συστημάτων 
μετάδοσης κίνησης της Mercedes-Benz. Το Mercedes-Benz 
Digital Factory Campus στο Βερολίνο είναι ο τεχνολογικός και 
ψηφιακός πυρήνας για ολόκληρο το δίκτυο παραγωγής της 
Mercedes-Benz Cars. Στόχος του είναι να εφαρμόσει τις νέες 
εξελίξεις που θα έχουν δοκιμαστεί στο Βερολίνο στα εργο-
στάσια της Mercedes-Benz παγκοσμίως και να παρέχει στους 
χρήστες τις απαιτούμενες δεξιότητες.
Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση, οι λύσεις αυτομα-
τισμού και λογισμικού της Siemens θέτουν τα θεμέλια για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγής αυτοκινήτων. Ο 
φυσικός και εικονικός κόσμος, καθώς και η λειτουργική τεχνο-

λογία (OT) και η πληροφορική (IT) μπορούν να συνδυαστούν 
μαζί τους. Αυτό δημιουργεί νέες δυνατότητες συλλογής, 
κατανόησης και χρήσης των τεράστιων όγκων δεδομένων 
που προέρχονται από τη διαδικασία του engineering και της 
παραγωγής. Με καινοτόμες εφαρμογές IoT, για παράδειγμα, 
οι διαδικασίες παραγωγής μπορούν να γίνουν πολύ πιο ευέλι-
κτες και ενεργειακά αποδοτικές, επισημαίνεται.
Ο Michael Müller, δήμαρχος του Βερολίνου, επισήμανε με-
ταξύ άλλων ότι η συμφωνία αποτελεί σαφή δέσμευση της 
Mercedes-Benz και της Siemens προς το Βερολίνο, ως τόπου 
καινοτομίας και παραγωγής.  

βΟΥΛΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ φΩΤΟβΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ MErCEDEs-BENZ-siEMENs ΓΙΑ ΤΗ βΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ βΕΡΟΛΙΝΟ
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Σύμβαση για την ανάπτυξη και κατασκευή υποσταθμών υψη-
λής τάσης 400kV στην Αλβανία υπέγραψε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- η MYTILINEOS με την Operatori iSistete Transmetimit 
SH μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
«Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Αλβα-
νία, το οποίο θα βοηθήσει τη χώρα να συμμετάσχει αποτελε-
σματικά στο μέλλον στις Ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Με 
την ανάπτυξη αυτού του δικτύου 400kV στο νότιο τμήμα της 
Αλβανίας, το Έργο θα συμβάλει στο σύστημα μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τις διασυνδέσεις με τα δίκτυα 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των γειτονικών χωρών και 
θα διευκολύνει τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, επιτυγ-

χάνοντας ένα ασφαλές και αξιόπιστο ενεργειακό σύστημα», 
αναφέρει η εταιρεία. «Πρόκειται για το πρώτο ενεργειακό 
project της MYTILINEOS στην Αλβανία, που σηματοδοτεί μια 
νέα εποχή για την Εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλ-
κανίων, μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Εται-
ρεία επενδύει στρατηγικά στους παγκόσμιους στόχους της 
ενεργειακής μετάβασης, εφαρμόζοντας την διεθνώς αναγνω-
ρισμένη τεχνογνωσία της στη δυναμική ανάπτυξη βιώσιμων 
έργων και υποδομών», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.
Η σύμβαση ύψους 21.173.500 ευρώ που έχει προγραμματι-
στεί να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών, συγχρηματοδοτείται 
από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέσω της 

KfW και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Επενδυτικό Πλαίσιο 
των Δυτικών Βαλκανίων.
Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του νέου υποσταθμού 
«Elbasan 3» και την ενίσχυση και επέκταση του υποσταθμού 
«Fier». O νέος υποσταθμός Elbasan 3 θα επεκτείνει τον υφι-
στάμενο υποσταθμό 400/220/30kV του Elbasan 2 με ένα νέο 
υποσταθμό 400kV για την διασύνδεση των γραμμών μετα-
φοράς Tirana 2, Zemblak, Fier και της Βόρειας Μακεδονίας, 
ενώ θα πραγματοποιηθούν και τροποποιήσεις στον υφιστά-
μενο υποσταθμό 400/220/30kV του Elbasan 2. Στον υπο-
σταθμό Fier, ο υφιστάμενος υποσταθμός 220kV θα επεκταθεί 
με νέες πύλες και έναν νέο μετασχηματιστή 400/220/35kV.

Σε ψηφιακό μετασχηματισμό του τμήματος προμηθειών της 
σε παγκόσμιο επίπεδο προχωρά η INTRASOFT International, 
μέσα από τη συνεργασία της με την ORACLE, βασισμένη στην 
λύση Procurement Cloud.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, που δημοσιεύει το ΑΠΕ, 
το νέο προηγμένο μοντέλο λειτουργίας εγγυάται τον εξορθο-
λογισμό και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών αγοράς 
της INTRASOFT και ελευθερώνει σημαντικούς πόρους στην 

ομάδα προμηθειών. Δεδομένου του πλήθους των προμηθευ-
τών που ξεπερνούν τους 2.000 αλλά και της πολυπλοκότητας 
των συναλλαγών για όλες τις εταιρείες και των θυγατρικών 
του ομίλου, είναι κατανοητό ότι η λύση που αναζητούσε η 
INTRASOFT έπρεπε να ανταποκρίνεται στις διευρυμένες της 
ανάγκες παγκοσμίως.
Η νέα cloud λύση έχει ανοίξει το δρόμο για πλατφόρμες συ-
νεργασίας εντός και εκτός της εταιρίας, συλλογή δεδομένων 

σε πραγματικό χρόνο, πεδία αξιολόγησης προμηθευτών, συ-
γκριτικά αναλυτικά στοιχεία και e- auctions. Αυτά τα εργαλεία 
επιτρέπουν στις ομάδες προμηθειών να μετρούν με ακρίβεια 
όλα τα δεδομένα, συμμετέχοντας ενεργά στις διαλειτουργικές 
ομάδες με στόχο να αναπτύξουν λύσεις και μεθόδους συνερ-
γασίας πάνω σε μετρήσιμα αποτελέσματα με τους προμηθευ-
τές και τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Η SABO ανέλαβε την κατασκευή τριών μονάδων μηχανικής 
Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων (ΜΕΑ) σε τρεις περιφερει-
ακές ενότητες στο Καζακστάν, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Οι δύο μονάδες θα είναι δυναμικότητας 100.000 τόνων σύμ-
μεικτων ΑΣΑ ανά έτος, ενώ η τρίτη 80.000 τόνων ανά έτος.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το project -που αναμένε-

ται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021- περιλαμβάνει σχεδιασμό, 
κατασκευή, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρως αποδοτι-
κή λειτουργία των μονάδων στις οποίες θα πραγματοποιείται 
ο διαχωρισμός των οργανικών αποβλήτων και η ανάκτηση 
ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικά, μέταλλα).
Ο παρεχόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, που 

θα χρησιμοποιηθεί και σε αυτό το έργο, σχεδιάζεται και κα-
τασκευάζεται στο σύγχρονο, καθετοποιημένο εργοστάσιο 
παραγωγής της SABO, στο Βασιλικό Χαλκίδας, συνολικής 
έκτασης 15.000 τ.μ. 

Πρόσβαση στη θυρίδα τους στο gov.gr με εύκολο και γρήγο-
ρο τρόπο έχουν πλέον οι πολίτες, καθώς τίθεται σε λειτουργία 
το my.gov.gr, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Η θυρίδα λειτουργεί ως 
ο «ψηφιακός χαρτοφύλακας» του πολίτη, καθώς εκεί συγκε-
ντρώνονται τόσο τα έγγραφα που εκδίδει online μέσω του 
gov.gr, όσο και τα έγγραφα που εκδίδονται σε δεύτερο χρόνο, 
κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του πολίτη προς κάποιον φο-
ρέα της δημόσιας διοίκησης μέσω του gov.gr. 
Επιπλέον, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν 
ηλεκτρονικά έγγραφα από θυρίδα σε θυρίδα, είτε δηλαδή 
σε άλλους ιδιώτες, είτε σε κάποιον δημόσιο φορέα. Για κάθε 
έγγραφο που αναρτάται στην θυρίδα του, ο ενδιαφερόμενος 
λαμβάνει ενημερωτικό email ή SMS. Τα έγγραφα που αναρ-

τώνται στην θυρίδα εμπλουτίζονται συνεχώς, με στόχο να 
συγκεντρωθούν σε ένα σημείο όλες τις συναλλαγές του πολί-
τη με τη Δημόσια Διοίκηση. Μετά την έκδοσή τους μέσω του 
gov.gr, στην αρχική εκδοχή της θυρίδας θα περιλαμβάνονται 
τα εξής έγγραφα:
   * υπεύθυνες δηλώσεις
   * εξουσιοδοτήσεις
   * πιστοποιητικά δημοτολογίου
   * ληξιαρχικές πράξεις
   * βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 
   * έγγραφα που εκδώσατε μετά από αίτηση του gov.gr προς 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
   * αντίγραφο ποινικού μητρώου

   * δήλωση απώλειας δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
   * σήμα δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα
   Η είσοδος στη θυρίδα γίνεται με δύο τρόπους: είτε με τους 
κωδικούς web banking (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τρά-
πεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα 
ή Τράπεζα Ηπείρου) είτε μέσω των κωδικών Taxisnet, αφού 
πρώτα ο πολίτης έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού 
του τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). 
Να αναφέρουμε ότι η υλοποίηση της πλατφόρμας έγινε μέσω 
του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΕΔΥΤΕ ΑΕ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

MYTiLiNEos: ΣΥΜβΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛβΑΝΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ iNTrasoFT iNTErNaTioNaL ΚΑΙ oraCLE ΓΙΑ CLouD ΠΛΑΤφΟΡΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟβΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ saBo

MY.goV.gr, Ο «ΨΗφΙΑΚΟΣ χΑΡΤΟφΥΛΑΚΑΣ» ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
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Ευρεία πλειοψηφία εξασφάλισε το νομοσχέδιο με τις δια-
τάξεις απλούστευσης των διαδικασιών άσκησης οικονο-
μικής δραστηριότητας. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου 
τάχθηκαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Καταψή-
φισαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.
Κλείνοντας τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιά-
δης υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο θα κάνει πιο εύκολη 
τη ζωή πολλών ανθρώπων. «Πρέπει να σκεφτόμαστε 
τους απλούς ανθρώπους που προσέρχονται για κάποια 
συναλλαγή τους με το Δημόσιο στην προσπάθεια τους να 
δημιουργήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα και να 
δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή τους ευκολό-
τερη. Εμείς ονειρευόμαστε ένα κράτος που ο πολίτης θα 
βρίσκει γρήγορα το δίκιο του στο ελληνικό κράτος, δεν θα 
ταλαιπωρείται θα γίνονται όλα ηλεκτρονικά, με διαφάνεια 
και με όση το δυνατό λιγότερη γραφειοκρατία», είπε ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και πρόσθεσε ότι 
«κάθε γραφειοκρατικό στάδιο που είναι πολυτέλεια και 
μπορεί να καταργηθεί, θα καταργηθεί».
   Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην παρακολούθηση του 
κυβερνητικού έργου, σημειώνοντας ότι το εξειδικευμένο 
ηλεκτρονικό σύστημα που δημιουργήθηκε με απόφαση 
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρακολου-
θεί και την πορεία έκδοσης της δευτερογενούς νομοθεσί-
ας. Τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί είναι «σφιχτά» 
και εντός αυτών των προθεσμιών οφείλουν να κινούνται 
τα υπουργεία, τα οποία στην περίπτωση που καθυστερή-
σουν, δέχονται αυτομάτως και τον έλεγχο του πρωθυ-
πουργικού γραφείου.
-Πλέγμα διατάξεων που επιδιώκουν να δώσουν ώθηση 
στην επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που απλου-
στεύει το πλαίσιο άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων 
και, όπως εμφατικά έχουν δηλώσει οι αρμόδιοι υπουργοί, 
πρόκειται για απλούστευση που αφορά ιδίως τη μικρή και 
τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.  

Έναρξη οικονομικής δραστηριότητας 
Το νομοσχέδιο συμπληρώνει το Ν. 4442/2016 και εντάσ-
σει σε καθεστώς απλής γνωστοποίησης μια σειρά οικονο-
μικές δραστηριότητες, για τις περιπτώσεις που αξιολογεί-
ται ότι ενέχουν χαμηλό κίνδυνο προσβολής του δημοσίου 
συμφέροντος. Επίσης απλουστεύει μια σειρά διαδικασίες, 
για οικονομικές δραστηριότητες, που για λόγους δημο-
σίου συμφέροντος, πρέπει να υπάρχει έγκριση από την 
αρμόδια αρχή, πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους. 
Υπό το καθεστώς της απλής γνωστοποίησης, επιχειρήσεις 
και επαγγελματίες απλώς ενημερώνουν τις αρμόδιες αρ-
χές ότι ξεκινούν τη δραστηριότητα τους και απαλλάσσο-
νται από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων προς έγκριση, 

στην αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση.
Στο καθεστώς της γρήγορης έναρξης εντάσσονται, με-
ταξύ άλλων, οι σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, οι 
σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων, οδηγών 
οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων, τα 
συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλά-
των, οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών 
και μοτοποδηλάτων, τα πλυντήρια και λιπαντήρια οχη-
μάτων, οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, οι χώροι 
στάθμευσης βαρέων οχημάτων.
Σε καθεστώς έγκρισης υπάγονται ψυχαγωγικές δραστηρι-
ότητες, όπως λούνα πάρκ, τσίρκο και παγοδρόμια, επειδή 
για λόγους ασφάλειας απαιτείται έγκριση. Σε καθεστώς 
έγκρισης υπάγονται επίσης τα Κέντρα Ημερήσια Φρο-
ντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας 
Φροντίδας για ΑμεΑ, και η μίσθωση των θαλασσίων μέ-
σων αναψυχής. 
 
postal lockers 
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση που διευκολύνει 
την ανάπτυξη δικτύου ταχυδρομικών θυρίδων (postal 
lockers) για την παραλαβή δεμάτων. Η νομοθετική αυτή 
ρύθμιση έρχεται προς ψήφιση, μετά τα σοβαρά προβλή-
ματα που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
με την καθυστερημένη παράδοση παραγγελιών που είχαν 
γίνει μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.
Με το νομοσχέδιο, επιτρέπεται χωρίς επιπλέον άδεια, και 
υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης του απορρήτου 
της ταχυδρομικής αλληλογραφίας και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η εγκατάσταση αυτόματων 
μηχανημάτων για την παραλαβή και παράδοση ταχυδρο-
μικών αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal lockers») 
σε χώρους και ακίνητα των ΟΤΑ α’ βαθμού, του Δημο-
σίου, δημοσίων επιχειρήσεων και εν γένει σε δημόσιους 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, από ταχυδρομικές 
επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες.
Οι O.T.A. α’ βαθμού, το δημόσιο και οι δημόσιες επιχειρή-
σεις στα ακίνητα ή τους χώρους των οποίων εγκαθίστα-
νται τα αυτόματα μηχανήματα παραλαβής και παράδοσης 
ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών («postal 
lockers») θα πρέπει να συνάπτουν σύμβαση με την εται-
ρεία ταχυμεταφορών, η οποία καταβάλλει αποζημίωση 
για τη χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το μηχάνημα 
παραλαβής και παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων 
ταχυμεταφορών («postal locker»).
Η αποζημίωση αυτή δεν υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό 
των 5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) της επιφάνειας 
που καταλαμβάνει το μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο, και 
το ποσό των 10 ευρώ ανά τ.μ. της επιφάνειας που κατα-
λαμβάνει το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο.
Tα βασικότερα οφέλη της εναλλακτικής μεθόδου παράδο-

σης αποστολών είναι το διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτη-
σης, τα σημεία εύκολης πρόσβασης τα οποία ο κατανα-
λωτής επισκέπτεται στο δικό του χρόνο, η αύξηση των 
σημείων παραδόσεων, η αποφυγή συνωστισμού για την 
παραλαβή των αντικειμένων που ο καταναλωτής έχει πα-
ραγγείλει, η ευελιξία στην εξυπηρέτηση, αφού ο κατανα-
λωτής δεν θα είναι υποχρεωμένος σε κατ΄οίκον αναμονή 
της παραγγελίας του. 
 
e-Καταναλωτής 
Με διάταξη του νομοσχεδίου, επιβάλλεται υποχρέωση 
στις επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων που ασκούν 
δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), 
των οποίων ο ετήσιος συνολικός κύκλος εργασιών ξεπερ-
νάει τα 90.000.000 ευρώ, να ενημερώνουν καθημερινά 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με 
τις ημερήσιες τιμές προϊόντων καθώς και με τα δεδομένα 
που προσδιορίζονται. 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής αποτελεί την 
ηλεκτρονική εξέλιξη του Παρατηρητηρίου Τιμών και έχει 
στόχο να αποτελέσει βασικό μηχανισμό παρακολούθησης 
της αγοράς.
 
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά 
Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ο διαχωρισμός της υφι-
στάμενης άδειας λειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαρα-
μαγκά, σε δύο ξεχωριστές άδειες λειτουργίας, για την Ελ-
ληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ) και την «Ανώνυμη Εταιρεία 
Ακινήτων του Δημοσίου» (ΕΤΑΔ). Όπως αναφέρεται στην 
έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης, στόχος 
είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων τα οποία έχουν ανακύ-
ψει στο πλαίσιο ανάγκης της ακίνητης περιουσίας της 
ΕΤΑΔ ΑΕ, η οποία βρίσκεται εντός των Ναυπηγείων Σκα-
ραμαγκά και καλύπτεται από την υφιστάμενη άδεια της 
εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, η οποία τελεί υπό ειδι-
κή διαχείριση καθώς και της ίδιας της εταιρείας Ελληνικά 
Ναυπηγεία ΑΕ. «Προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο 
συμφέρον, μέσω της διασφάλισης αφενός της αξίας της 
περιουσίας της ΕΤΑΔ ΑΕ και της αξιοποίησής της, η οποία 
εν προκειμένω περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη δεξαμενή 
στην Ανατολική Μεσόγειο χωρητικότητας 500.000 τόνων 
καθώς και άλλες εγκαταστάσεις, και αφετέρου της Ελλη-
νικά Ναυπηγεία ΑΕ, η οποία τελεί σε ειδική διαχείριση, 
υφίσταται ανάγκη διαχωρισμού της υφιστάμενης άδειας 
λειτουργίας, μεταξύ αυτών, σε δύο άδειες λειτουργίας», 
αναφέρει η έκθεση αξιολόγησης.

Συνέχεια στη σελ. 11

BoΥΛΗ: ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από την ολομέλεια, το νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11

Συνέχεια από τη σελ. 10

 Το ΓΕΜΗ 
Επιβάλλεται εξάλλου η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία 
με εγκατάσταση στην ημεδαπή και με σκοπό το κέρδος 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Με τη θέσπιση της 
υποχρέωσης εγγραφής και των φυσικών προσώπων που 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα, το ΓΕΜΗ καθίσταται 
εθνικό μητρώο οικονομικής δραστηριότητας. Μέσω της 
δυνατότητας εξαγωγής στατιστικών στοιχείων από τη 
βάση δεδομένων για το σύνολο της επιχειρηματικής και 
οικονομικής δραστηριότητας, το ΓΕΜΗ εξελίσσεται σε ένα 
ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο άσκησης οικονομικής, 
εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Η αρχική εγγρα-
φή στο ΓΕΜΗ θα γίνεται αυτοματοποιημένα και ατελώς, 
όπως και οποιαδήποτε μεταβολή, για την οποία το ΓΕΜΗ 
ενημερώνεται αυτόματα, μέσω της διασύνδεσης με το 
taxis. Εξαίρεση αποτελεί η επιλογή επωνυμίας ή διακριτι-
κού τίτλου, για την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
καταβάλλουν τα σχετικά τέλη. 
 
Εμπορικά σήματα 
Με το νομοσχέδιο μεταφέρονται στον Οργανισμό Βιο-
μηχανικής Ιδιοκτησίας οι αρμοδιότητες για τα εμπορικά 
σήματα, τις οποίες σήμερα έχει η Διεύθυνση Σημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Σύμφωνα με στοιχεία που 
επικαλέστηκε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, σήμερα στο Γραφείο Σημάτων εκκρεμούν περισ-
σότερες από 3.000 αιτήσεις ενώ ο χρόνος που χρειάζεται 
για να κατοχυρώσει κάποιος σήμα ξεπερνά τους 6 μήνες.
 
Οινόφυτα 
Περιορίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης και ανάπτυξης 
Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οι-
νοφύτων της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας. Με τις 
προωθούμενες διατάξεις καταργείται η προϋπόθεση συ-
ναίνεσης του 55% των ιδιοκτητών γης.
 
Πρόστιμα 
Καταργείται επίσης με άλλη διάταξη, το πρόστιμο που 
προβλέπει ο Ν. 2093/92, που επιβάλλεται από τον αρμό-
διο υπουργό σε πρόσωπα που κάνουν παράνομη χρήση ή 
μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης. Η κατάργηση προβλέ-
πεται δεδομένου ότι κυρώσεις για τις παραβάσεις αυτές 
έχουν προβλεφθεί με διατάξεις άλλων νόμων και του τε-
λωνειακού κώδικα. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης 
του νομοσχεδίου, «καταργείται η επιβολή της κύρωσης 

του διοικητικού προστίμου από τον υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων για την παραβίαση νόθευσης, διάθεσης, 
χρησιμοποίησης ή μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης για 
άλλες, εκτός από θέρμανση, χρήσεις καθώς για παραβά-
σεις που αφορούν τα καύσιμα, προβλέπονται αντίστοιχες 
κυρώσεις τόσο στο ν.3054/2002 αλλά και επιπρόσθετες 
κυρώσεις στο ν. 1650/1986 και την τελωνειακή νομοθε-
σία».
 
Τα κόμματα  
«Το νομοσχέδιο στηρίζει την επιχειρηματικότητα, κυρίως 
την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, θέτει κανόνες 
στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας», ανέ-
φερε ο εισηγητής της ΝΔ Βασίλης Γιόγιακας, με την έναρξη 
της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια και υπο-
γράμμισε ότι στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής εί-
ναι η άρση των εμποδίων για την ανάπτυξη και τη στήριξη 
της επιχειρηματικότητας, για περισσότερες και καλύτερες 
επενδύσεις. Oι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες έχουν ένα 
ακόμη πλέγμα διευκολύνσεων σε μια δύσκολη περίοδο, 
είπε ο βουλευτής της ΝΔ. 
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Σαρακιώτης αν και 
έχει δηλώσει ότι το κόμμα του ψηφίζει επί της αρχής του 
σχέδιο νόμου διότι συνεχίζει την μεταρρυθμιστική προ-
σπάθεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αναφέρθηκε σε διατά-
ξεις που έχουν περιληφθεί στο νομοσχέδιο και η αξιωματι-
κή αντιπολίτευση εκτιμά ότι είναι προβληματικές, όπως οι 
διατάξεις για τη μεταφορά της αρμοδιότητας των Εμπορι-
κών Σημάτων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, 
τις διατάξεις για το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης στα 
Οινόφυτα με τις οποίες καταργείται η προϋπόθεση συναί-
νεσης του 55% των ιδιοκτητών της γης που είναι μείζον 
ζήτημα για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πάρκου 
και την εξυγίανση της περιοχής που είναι η περισσότερο 
επιβαρυμένη περιοχή της χώρας. 
Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου έχει ταχθεί το Κίνημα Αλ-
λαγής διότι «στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που διευκολύνει 
την επιχειρηματικότητα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο». 
Επισημαίνει την δραματική κατάσταση στην οποία έχουν 
περιέλθει οι εγχώριες επιχειρήσεις. Ο ειδικός αγορητής 
του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης επικαλέστηκε 
στοιχεία των παραγωγικών φορέων και επαγγελματικών 
ενώσεων, για την πτώση του τζίρου τους, στοιχεία που 
δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις, στη συντριπτική τους πλει-
ονότητα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές 
υποχρεώσεις τους και βρίσκονται αντιμέτωπες με λουκέ-
τα, με πλειστηριασμούς, την ίδια ώρα που δεν μπορούν 

οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους 
προς εφορία και ταμεία. 
Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης έχει ταχθεί 
κατά του νομοσχεδίου διότι εντάσσεται στο σχέδιο πλή-
ρους απελευθέρωσης της δράσης των μεγάλων επιχειρη-
ματικών ομίλων και οι διατάξεις δεν δίνουν λύσεις για την 
επιβίωση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Ο Χρήστος Κατσώτης προειδοποίησε ότι με τις διατάξεις 
του παρόντος νομοσχεδίου τίθεται σε κίνδυνο η δημό-
σια υγεία και το δημόσιο συμφέρον. Την ίδια ώρα, όπως 
κατήγγειλε, η κυβέρνηση προετοιμάζει να καταθέσει στη 
Βουλή το «αντεργατικό νομοσχέδιο», που θα ανατρέψει 
τις ζωές των εργαζομένων και θα τους οδηγήσει σε πλήρη 
εξαθλίωση.
Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βι-
λιάρδος που έχει επιφυλαχθεί για την τελική στάση του 
κόμματος του, επανέλαβε ότι η χώρα βρίσκεται υπό την 
«εξωκοινοβουλευτική διακυβέρνηση από την τρόικα» 
και τόνισε ότι το σημερινό νομοσχέδιο είναι «μέρος των 
μνημονιακών υποχρεώσεων» και ότι η κυβέρνηση δια-
χειρίζεται μόνο την επικοινωνία. Ο κ. Βιλιάρδος ενέταξε 
διατάξεις και αυτού του νομοσχεδίου στα εκβιαστικά προ-
απαιτούμενα, με αντάλλαγμα τον δανεισμό της χώρας. Ο 
βουλευτής επισήμανε ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου 
δεν αποτελούν απλούστευση διαδικασιών άσκησης οικο-
νομικών δραστηριοτήτων αλλά για διατάξεις «απορρύθ-
μισης» της οικονομίας που εκπληρώνουν μνημονιακές 
υποχρεώσεις, με απουσία ελέγχων και έγκρισης για την 
αδειοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων.
Ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρσένης που 
έχει δηλώσει ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο, κατηγόρησε 
την κυβέρνηση ότι «μηχανεύεται το κλείσιμο των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, με το σκληρότερο lockdown 
παγκοσμίως» και με τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με τις 
συνέπειες του νέου πτωχευτικού. «Φέρνετε μέτρα για να 
διευκολύνετε τις επιχειρήσεις τους κλείνετε. Φέρνετε μέτρα 
για να ανοίξουν άλλες επιχειρήσεις προφανώς», είπε ο κ. 
Αρσένης, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και πρόσθεσε 
ότι το νομοσχέδιο έρχεται την ώρα που προχωρούν οι 
κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί. Ο βουλευτής κάλεσε 
την κυβέρνηση να απαντήσει για ποιο λόγο καταργεί τα 
διοικητικά πρόστιμα για παράνομη διακίνηση πετρελαίου 
και κατήγγειλε ότι δεν θα γίνονται έλεγχοι για οικονομικές 
δραστηριότητες που μπορεί να κρύβουν κινδύνους για 
τους πολίτες και το περιβάλλον. 

BoΥΛΗ: ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από την ολομέλεια, το νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων
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Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διαχειριστούν αυστηρά τους 
κινδύνους διαφθοράς που έχουν προκύψει από την ανά-
γκη λήψης έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση του 
κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης μεγάλων 
χρηματικών ποσών για την ανακούφιση του οικονομικού 
και κοινωνικού αντίκτυπου της πανδημίας, υπογραμμίζει 
ο Οργανισμός Κατά της Διαφθοράς GRECO του Συμβουλίου 
της Ευρώπης στην ετήσια έκθεσή του που δημοσιεύθηκε 
χθες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ
Η έκθεση εξετάζει τα μέτρα πρόληψης της διαφθοράς που 
ελήφθησαν στα κράτη μέλη το 2020 στον τέταρτο γύρο 
αξιολόγησης που αφορά σε βουλευτές, δικαστές και εισαγ-
γελείς, και στον πέμπτο γύρο που εστιάζει στις κεντρικές 
κυβερνήσεις και στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. 
Μέχρι το τέλος του 2020 τα κράτη μέλη του Οργανισμού 
είχαν εφαρμόσει πλήρως σχεδόν το 40% των συστάσεων 
για την πρόληψη της διαφθοράς σε βουλευτές, δικαστές και 
εισαγγελείς. Οι συστάσεις με τη χαμηλότερη συμμόρφωση 
ήταν εκείνες που εκδόθηκαν για τους βουλευτές (μόλις το 

30% εφαρμόστηκε πλήρως) και ακολουθούν οι συστάσεις 
για τους δικαστές (41%) και τους εισαγγελείς (47%). Οι χώ-
ρες με τα υψηλότερα ποσοστά μη εφαρμοσμένων συστά-
σεων σχετικά με βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς ήταν 
η Τουρκία (74%), η Αυστρία (70%), η Ιρλανδία (55%), η 
Ανδόρα (54%) και η Τσεχία (50%). Η Φινλανδία και η Νορ-
βηγία ήταν οι μόνες χώρες που εφάρμοσαν πλήρως όλες τις 
συστάσεις σχετικά με βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς. 
Σχετικά με τον πέμπτο γύρο αξιολόγησης, ο Οργανισμός 
εκφράζει την ανησυχία του καθώς ορισμένες χώρες έδειξαν 
απροθυμία να αποκαλύψουν επίσημες πληροφορίες σύμ-
φωνα με τους νόμους περί ελευθερίας της πληροφόρησης 
και τις πιέσεις και τις συγκρούσεις συμφερόντων. 
Μέχρι το τέλος του 2020, η Ελλάδα είχε εφαρμόσει πλήρως 
δώδεκα από τις 25 συστάσεις (ποσοστό 48%). Επτά συστά-
σεις είχαν εφαρμοστεί μερικώς (28%) και έξι συστάσεις δεν 
είχαν εφαρμοστεί (24%). 
Η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η 
Βρετανία ήταν οι μόνες πέντε χώρες που εφάρμοσαν πλή-

ρως όλες τις συστάσεις για τους βουλευτές. Υψηλό επίπεδο 
συμμόρφωσης με τις συστάσεις για τους βουλευτές είχε και 
η Ελλάδα (82%). Αντίθετα, η Ελλάδα συμμορφώθηκε πλή-
ρως με ένα μικρό ποσοστό συστάσεων για τους δικαστές 
(16,7%), ενώ η Βοσνία- Ερζεγοβίνη, η Τσεχία, η Ισλανδία, η 
Πορτογαλία και η Ελβετία δεν είχαν συμμορφωθεί πλήρως 
με καμία σύσταση για τους δικαστές. 
Όπως δηλώνει η γενική γραμματέας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Μαρίγια Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς, «στους δύσκο-
λους καιρούς που αντιμετωπίζουμε, οι κυβερνήσεις πρέπει 
να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν ότι 
όλες οι πολιτικές και δράσεις που στοχεύουν στην αντιμε-
τώπιση της δημόσιας υγείας και των οικονομικών κρίσεων 
πληρούν τα πρότυπα κατά της διαφθοράς. Δεν αρκεί η 
επαρκής νομοθεσία και τα θεσμικά πλαίσια για την καταπο-
λέμηση της διαφθοράς. Πρέπει να δούμε αυτά τα πρότυπα 
να εφαρμόζονται αποτελεσματικά στην πράξη και οι κυβερ-
νήσεις πρέπει να ενεργούν με διαφάνεια και λογοδοσία». 

Οι προσπάθειες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του ελληνικού 
χρέους παρά τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις που παρα-
μένουν, τονίζει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο επικεφαλής οικο-
νομολόγος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(ESM), Ρολφ Στράουχ, σε άρθρο του. 
Η Ελλάδα, σημειώνει, προχώρησε πολύ τη δεκαετία μετά 
την κρίση χρέους της, αποκαθιστώντας τα δημόσια οικονο-
μικά, ανακτώντας την εμπιστοσύνη των αγορών, ενισχύο-
ντας τον τραπεζικό τομέα και βελτιώνοντας την οικονομική 
ανταγωνιστικότητά της. «Αν και το οικονομικό βάρος της 
τρέχουσας πανδημίας αύξησε τα επίπεδα χρέους και τους 
μακροπρόθεσμους κινδύνους, δεν υφίσταται μία νέα κρίση 
χρέους». 
Τόσο ο προϋπολογισμός όσο και το χρέος της Ελλάδας, προ-
σθέτει ο Στράουχ, φαίνονται σήμερα να είναι άνετα διαχειρί-
σιμα τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, προσθέτει, το χρέος ρίχνει 
μία μεγάλη σκιά. «Τα μελλοντικά επιτόκια, η δημοσιονομική 
πίεση και μία αδύναμη ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσουν σε 
ένα υψηλότερο βάρος εξυπηρέτησης του χρέους και μεγα-
λύτερες ανάγκες αναχρηματοδότησης. Η διατήρηση της 
δημοσιονομικής ισχύος και, πρώτα και κύρια, η προώθηση 
της ανάπτυξης, είναι οι καλύτεροι τρόποι για να αντιμετωπί-
σει η Ελλάδα τις προκλήσεις αυτές». 
Η Ελλάδα αναδύθηκε από την προηγούμενη κρίση χρέους 

πιο ανθεκτική, σημειώνει ο αξιωματούχος του ESM, καθώς 
υλοποίησε μία σειρά μεταρρυθμίσεων, όπως αυτές για τη 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης, την 
απλοποίηση των αδειοδοτήσεων, τη βελτίωση των διαδι-
κασιών και τη διευκόλυνση του εμπορίου. «Ως αποτέλεσμα, 
η ελληνική οικονομία ήταν διαρθρωτικά πιο ανθεκτική στην 
αρχή της πανδημίας σε σχέση με πριν από την προηγούμε-
νη κρίση χρέους. Οι προηγούμενες προσπάθειες προσαρμο-
γής, αν και ήταν αρκετά επώδυνες, επέτρεψαν στη χώρα να 
αντιμετωπίσει τις συνέπειες της τρέχουσας κρίσης με αντίμε-
τρα που ανέρχονται περίπου στο 9,4% και το 6,5% του ΑΕΠ 
το 2020 και το 2021, αντίστοιχα». 
Ο Στράουχ εξηγεί γιατί έχει βελτιωθεί πολύ η διάρθρωση 
του ελληνικού χρέους. Αναφέρει ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό 
οφείλεται στον ESM και τους πολύ ευνοϊκούς όρους των 
δανείων του στην Ελλάδα, που αντιστοιχούν στο 55% του 
χρέους της, καθώς και στον μακροπρόθεσμο ορίζοντά τους 
με μέση διάρκεια τα 31 χρόνια. Αναφέρεται ακόμη στη μα-
κροχρόνια τάση μείωσης των επιτοκίων που οδηγεί σε πολύ 
ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης. «Τα ιστορικά χαμηλά 
επιτόκια έχουν μειώσει το βάρος εξυπηρέτησης του χρέους 
τόσο ως ποσοστό των συνολικών δημόσιων δαπανών όσο 
και των φορολογικών εσόδων. Από πολλές απόψεις, πρό-
κειται για έναν νέο κόσμο αναλύσεων για τη βιωσιμότητα 
του χρέους», με το μέσο επιτόκιο του ελληνικού χρέους να 

έχει μειωθεί στο 1,5% το 2020 από 7,3% το 2000. «Η Ελλά-
δα κλειδώνει τα σημερινά χαμηλά επιτόκια με την περαιτέ-
ρω επέκταση της ωρίμανσης των ομολόγων της και μέσω 
ανταλλαγών επιτοκίων (interest rate swaps)», σημειώνει. 
Αναφέρεται, επίσης, ο οικονομολόγος του ESM, στην πρό-
σβαση της Ελλάδας στο πρόγραμμα αγορών ομολόγων 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στο Ταμείο Ανά-
καμψης της ΕΕ, από το οποίο η Ελλάδα θα λάβει ένα μεγάλο 
μερίδιο που αντιστοιχεί στο 17,8% του ΑΕΠ της. Προσθέτει 
ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των 
αγορών ακόμη και εν μέσω λιγότερο ευνοϊκών μακροπρό-
θεσμα χρηματοδοτικών συνθηκών. Όταν η ΕΚΤ προσαρ-
μόσει τη νομισματική πολιτική της και οι αγορές ομολόγων 
είναι λιγότερο διαθέσιμες «το ρίσκο της χώρας θα έχει ξανά 
μεγαλύτερο ρόλο για το κόστος χρηματοδότησης. Τα επιτό-
κια θα αυξηθούν από τα σημερινά επίπεδά τους», σημειώνει 
και γι’ αυτό η Ελλάδα θα πρέπει να ανακτήσει τελικά «την 
ισχυρή δημοσιονομική θέση της και να δημιουργήσει δη-
μοσιονομικά περιθώρια». Ο Στράουχ σημειώνει σχετικά, 
ότι όταν η ανάκαμψη της οικονομίας απογειωθεί, η Ελλάδα 
πρέπει να επανέλθει «στον δημοσιονομικό στόχο που έχει 
συμφωνηθεί με τους εταίρους της στην Ευρωζώνη, εφόσον 
η δημοσιονομική προσαρμογή δεν παγιώνει τα οικονομικά 
σημάδια της πανδημίας». 

ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑφΘΟΡΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
Καλεί τα κράτη μέλη το Συμβούλιο της Ευρώπης

EsM: h ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑχΕΙΡΙΣΤΕΙ ΑΝΕΤΑ ΤΟ χΡΕΟΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ χΡΟΝΙΑ
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«Πέρα από το θέμα των εκκρεμών συντάξεων, θεωρώ 
υποχρέωσή μου να βάλω ψηλά στις προτεραιότητές 
μου το ζήτημα των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕΠΑ)» αναφέρει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδά-
κης, σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
Facebook, μετά την επίσκεψή του στο ΚΕΠΑ της οδού Πει-
ραιώς στην Αθήνα. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, την οποία πραγματοποίησε, 
προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση που επικρα-
τεί στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΕΦΚΑ, ο κ. 
Χατζηδάκης συνομίλησε με τους υπαλλήλους, με τους 
γιατρούς και με τους ασφαλισμένους που παίρνουν ή θέ-
λουν να πάρουν σύνταξη αναπηρίας.
Όπως επισημαίνει, σίγουρα χρειάζονται πολλές βελτιώ-
σεις, ωστόσο σημειώνει ότι ο κορωνοϊός στο συγκεκριμέ-
νο ζήτημα οδήγησε σε ένα παράπλευρο όφελος.
«Μπήκε δηλαδή μια κάποια τάξη, με την έννοια ότι πλέ-

ον κλείνονται ραντεβού και δεν υπάρχει συνωστισμός. 
Είναι κάτι που μου το είπαν όλοι οι εξεταζόμενοι. Εξίσου 
αλήθεια, όμως, είναι ότι υπάρχουν μία σειρά από προβλή-
ματα: δεν υπάρχει πάρκινγκ γι’ αυτούς που πάνε να εξετα-
στούν. Δεν λειτουργούν τα air conditions! Η υλικοτεχνική 
υποδομή δεν είναι η καλύτερη ούτε για τους υπαλλήλους 
ούτε για τους γιατρούς. Ακόμα χειρότερα, το αρχείο δεν 
είναι ηλεκτρονικό. Και πολλοί ασθενείς περνάνε και ξανα-
περνάνε από τις Υγειονομικές Επιτροπές χωρίς κανέναν 
λόγο. Απλά και μόνο, λόγω γραφειοκρατικής αντίληψης!» 
αναφέρει χαρακτηριστικά.
Με την ανάρτησή του, ο υπουργός Εργασίας διευκρινίζει 
ότι, πέρα από το θέμα των εκκρεμών συντάξεων, θεωρεί 
υποχρέωσή του να θέσει ψηλά στις προτεραιότητές του το 
ζήτημα των ΚΕΠΑ, «με καταπολέμηση της γραφειοκρατί-
ας, έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι που δεν χρειάζεται να περ-
νούν κάθε τρεις και λίγο από την Επιτροπή να αποφεύγουν 
τέτοιες εξετάσεις».

«Όσοι αποδεικνύεται από την επιστήμη ότι πρέπει να περ-
νούν σε πιο αραιά διαστήματα, να το κάνουμε πραγματι-
κότητα. Και να βάλουμε μια τάξη στα αρχεία, με το μεγάλο 
πρόγραμμα για την ψηφιοποίηση συνολικά του ΕΦΚΑ. 
Πρόγραμμα που πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, γιατί 
θα κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή τόσο των υπαλλήλων 
του ΕΦΚΑ όσο και των ασφαλισμένων» υπογραμμίζει ο κ. 
Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι ένα σύγχρονο κράτος πρέπει 
να ξεκινάει από την αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλη-
μάτων, πολύ περισσότερο, καθώς αφορούν τα άτομα με 
αναπηρία.
«Θέλω να χτίσουμε πάνω στην πρόοδο που έχει γίνει τον 
τελευταίο ενάμιση χρόνο, ανοίγοντας τον βηματισμό μας, 
έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε δημι-
ουργήσει μια πιο ανθρώπινη εικόνα στα Κέντρα Πιστοποί-
ησης Αναπηρίας. Έχουμε σχέδιο, θα έχουμε και αντίστοιχα 
αποτελέσματα» επισημαίνει ο υπουργός Εργασίας.

Μετά από παρέμβαση του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πα-
τούλη προς τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού 
Τομέα Γ. Δημόπουλο ανακαλείται η μεταφορά των αφετη-
ριών των γραμμών της ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε.:
• Ραφήνα - Νέα Μάκρη - Μαραθώνα (Αγ. Ανδρέας, Κάτω 

Σούλι, Γραμματικό, Σχοινιάς, Αγ. Μαρίνα, Ανατολή)
• Μαρκόπουλο - Λαύριο - Σούνιο ( Π. Ράφτη)
• Ωρωπός (Χαλκούτσι, Συκάμινο)
σε χώρο επί της διασταύρωσης παράδρομος Λ. Μεσογεί-
ων και Αναστάσεως. 

Η μεταφορά των αφετηριών θα πραγματοποιηθεί σε ση-
μείο της Αττικής, το οποίο θα επιλεγεί κατόπιν σχετικής 
διαβούλευσης, αναφέρει το ΑΠΕ. 

Σημαντικός αριθμός εργαζομένων θα προτιμούσε την 
εργασία αποκλειστικά εξ αποστάσεως έναντι αυτής με 
φυσική παρουσία μόνο και θα επέλεγε να ζει εκτός με-
γάλων αστικών κέντρων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
του 4ου κύκλου της έρευνας «Βαρόμετρο για τις συνθήκες 
εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19» της KPMG που 
παρουσιάζει το ΑΠΕ.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 19/2/2021- 28/2/2021 και 
αφορούσε το σύνολο των εργαζομένων στην ελληνική 
επικράτεια. Αναλύθηκαν 568 έγκυρα ερωτηματολόγια, 
από το σύνολο αυτών το 47% είναι άντρες και το 53% 
γυναίκες.
Από τα βασικά ευρήματα της έρευνας KPMG προκύπτει η 
βεβαιότητα ότι ένα καινούργιο μοντέλο εργασίας θα επι-
κρατήσει στην μετά COVID-19 εποχή, με διαφαινόμενη την 
επικράτηση της εξ αποστάσεως εργασίας. Αυτό ενισχύεται 
και από το γεγονός ότι μόνο το 22% των CEOs δηλώνει 
ότι σκοπεύουν να επιστρέψει το σύνολο των εργαζομένων 
τους στο γραφείο με φυσική παρουσία μετά τη λήξη των 
κυβερνητικών μέτρων, ενώ οι υπόλοιποι σκοπεύουν να 
καθιερώσουν κάποιο μοντέλο που θα περιλαμβάνει την 
εξ αποστάσεως εργασία (ως παροχή ή υβριδικό μοντέλο 
ή κατ’ αποκλειστικότητα) αποσκοπώντας πρωτίστως στη 

μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των εργαζομένων.
Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και μάλιστα τα νεότερα ηλικια-
κά άτομα κάτω των 40 ετών, εάν είχαν τη δυνατότητα 
ελεύθερης επιλογής θα προτιμούσαν την εξ αποστάσεως 
εργασία (51%), οι δε γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
το επιλέγουν σε ποσοστό 57%. Το ποσοστό παραμένει 
ιδιαίτερα υψηλό στο σύνολο των συμμετεχόντων στην 
έρευνα (42%).
Σημαντικός αριθμός εργαζομένων, αξιοποιώντας την 
εξ αποστάσεως εργασία θα επέλεγε να εργάζεται εκτός 
μεγάλων αστικών κέντρων, επιθυμητή επιλογή για τα 
άτομα κάτω των 40 ετών σε ποσοστό 56%. Η επιλογή 
αυτή μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της καθημερινότη-
τας που έχουν βιώσει εξ αιτίας των μέτρων περιορισμού 
τον τελευταίο χρόνο ή/και μια εκδήλωση επιθυμίας αξι-
οποίησης αυτής της δυνατότητας, η οποία πιθανόν και να 
επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης των μεγάλων αστικών 
κέντρων. 
Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά, τόσο από τις απαντήσεις 
των εργαζόμενων όσο και από των προϊσταμένων τους, 
παρατηρείται ότι υπάρχει στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως 
εργασίας, συνολική μείωση στην αντιλαμβανόμενη παρα-
γωγικότητα. Η όποια βελτίωση της παραγωγικότητας δεί-

χνει να προκύπτει από άλλους παράγοντες, πχ η αύξηση 
των ωρών απασχόλησης που κατά κοινή ομολογία φαίνε-
ται να είναι μία πραγματικότητα για όσους εργάζονται εξ 
αποστάσεως (68%). Σταθερά οι εργαζόμενοι συνεχίζουν 
να αξιολογούν την παραγωγικότητά τους ελαφρώς πιο 
θετικά απ’ ότι την αξιολογούν οι προϊστάμενοί τους.
Η αμφισβήτηση αναφορικά με την παραγωγικότητα της 
εξ αποστάσεως εργασίας ενισχύεται και από το γεγονός 
ότι σημαντικός αριθμός των εργαζομένων ασχολείται με 
αλλότρια θέματα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, 
πχ πραγματοποίηση οικιακών εργασιών όπως μαγείρεμα, 
καθώς και περιήγηση στα social media και online αγορές, 
είναι μόνον μερικές από αυτές τις ασχολίες.
Οι εταιρείες φαίνεται να στοχεύουν σε πρόσθετες επεν-
δύσεις για τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών τους 
συστημάτων, με την τάση αυτή να είναι πιο έντονη στις 
πολυεθνικές και να ενδημεί ο κίνδυνος διεύρυνσης του 
χάσματος μεταξύ ελληνικών και πολυεθνικών εάν ληφθεί 
υπόψη ότι οι υποδομές των πολυεθνικών ήταν πιο σύγ-
χρονες πριν από την πανδημία.

Κ. χΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΨΗΛΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΕΠΑ

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ Η ΑΠΟφΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑφΟΡΑ ΑφΕΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε
Με παρέμβαση του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ CoViD-19 ΕΠΟχΗ
Αναδεικνύει έρευνα της KPMG
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Την προεδρία του Ινστιτούτου Γεωργικών Επιστημών 
(Κτήμα Συγγρού), παρέλαβε ο νέος πρόεδρος, Διονύσης 
Κυριακόπουλος από τον απερχόμενο, Βασίλη Έξαρχο, σε 
τελετή που έγινε με την παρουσία του υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ. 
«Θέλουμε να αναδείξουμε έναν πνεύμονα φιλικό προς 
τους πολίτες, δημιουργικό και ικανό να αυτοσυντηρηθεί» 
δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Λιβανός κατά τη διάρκεια της 
τελετής σημειώνοντας ότι η ανάδειξη και αναβάθμιση του 
Κτήματος Συγγρού αποτελεί από το πιο σημαντικά και δη-
μιουργικά έργα του υπουργείου. 
 Στις προθέσεις του ΥΠΑΑΤ, όπως συμπλήρωσε είναι ο 
συνδυασμός της σημερινής χρήσης του Κτήματος Συγ-
γρού, που είναι κυρίως χώρος αναψυχής, περιπάτου και 
άθλησης με την εκπαιδευτική και γεωργική παράμετρο. 
 «Παιδιά, αλλά και πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, που ζουν 
στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στην Αθήνα είναι σημαντι-
κό να αποκτήσουν επαφή με τη γη, το νερό και τα φυτά και 
μάλιστα εντός του αστικού ιστού. Και με το ΙΓΕ θα δοθεί η 
δυνατότητα να κάνουμε πολλά προς αυτή την κατεύθυν-

ση», είπε σχετικά. 
 Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του ΙΓΕ 
 Σύμφωνα με σύντομο βιογραφικό που έδωσε στη δημο-
σιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, ο Διονύσιος Κυριακόπουλος διετέλεσε πρόεδρος του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2021. 
Είναι Οικονομολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας στον Τομέα 
Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος 
Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Πανεπιστημίου του 
Κάρντιφ της Ουαλίας (Cardiff University of Wales) και 
πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
 Ο Διονύσιος Κυριακόπουλος με επαγγελματική εμπειρία 
στον ιδιωτικό τομέα από το 1992 και στο δημόσιο τομέα 
από τον Οκτώβριο του 2009 (διορισμός στον Ε.Φ.Κ.Α. 
(Ι.Κ.Α.) μέσω του διαγωνισμού 3Κ/2006 Α.Σ.Ε.Π.), εντά-
χθηκε τον Οκτώβριο του 2014 στο επιστημονικό προ-
σωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης, ως Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας στο 
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης. Σχεδίασε και υλοποίησε πιστο-

ποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα, με στόχο την ανα-
βάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του στελεχιακού 
δυναμικού του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και 
την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού του Δημό-
σιου Τομέα στις απαιτήσεις μιας ανοικτής, συμμετοχικής 
και αποτελεσματικής διοίκησης. 
Ειδικότερα, στον Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Κοινωνικής Πολιτικής σχεδίασε επιμορφωτικά προ-
γράμματα για την εξυπηρέτηση δημόσιων πολιτικών και 
εθνικών προτεραιοτήτων στα πεδία: α) της Υγείας και 
συγκεκριμένα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 
στις υπηρεσίες υγείας (όλων των βαθμίδων), β) της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και συγκεκριμένα για τον Ενιαία Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (απονομή συντάξεων, έσοδα 
κ.λπ.), γ) της Κοινωνικής Πρόνοιας και συγκεκριμένα για 
την εφαρμογή του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης» και δ) της Ισότητας Ευκαιριών και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα για την καταπο-
λέμηση του φαινομένου του trafficking και την παιδική 
προστασία (δικαιώματα του παιδιού). 

«Κάθε κοινός νους αντιλαμβάνεται ότι στον κόσμο της 
σύγχρονης τεχνολογίας του 21ου αιώνα, θα πρέπει 
να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα», ανέφερε ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιά-
δης, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχονται οι επικεί-
μενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τα 
εργασιακά, αναφέρει το ΑΠΕ. 
«Πρέπει να προσαρμοστούμε, με πλήρη σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, αυτό είναι η κόκκινη 
γραμμή η πραγματική, στον σύγχρονο κόσμο που ζού-
με. Στηρίζω αναφανδόν τη σπουδαία μεταρρυθμιστική 
προσπάθεια του κ. Χατζηδάκη», είπε ο ‘Αδωνις Γεωργιά-
δης, σχολιάζοντας την κριτική που είχε διατυπώσει λίγο 
νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, 
Ευκλείδης Τσακαλώτος. «Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο 
και λέτε ότι θέλουν οι εργαζόμενοι να καταργηθεί το 
οκτάωρο, γιατί θα τους δώσει περισσότερο χρόνο», είπε 
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και απευθύνθηκε στον υπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λέγοντας: «Δηλαδή εσείς, αν 
δεν ήσασταν υπουργός και δουλεύατε σε αποθήκη της 
amazon ή σε ένα σούπερ μάρκετ, τι μας λέτε δηλαδή; Ότι 
θα κάνατε ατομική σύμβαση και θα του λέγατε του εργο-

δότη ότι «προτιμάω να δουλέψω λίγο λιγότερο αυτό το 
μήνα, για να πάω στο χωριό για τις ελιές;» Kαι μας λέτε 
ότι αυτό θα βοηθήσει την ανάπτυξη;» είχε δηλώσει ο κ. 
Τσακαλώτος. 
Όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κα-
τηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι δεν νομοθετεί για 
τις επενδύσεις, αλλά για τους επενδυτές και ότι κανονίζει 
δουλειές για τους φίλους της, τότε ο υπουργός Ανάπτυξης 
απάντησε επικαλούμενoς τις καταγγελίες που διατύπωσε 
χθες, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύ-
ρος Κοντονής. 
«Μας λέτε ότι αλλάζουμε τους νόμους κατά το συμφέρον 
των δικών μας ανθρώπων. Αλλά η μέρα που διαλέξατε 
να κάνετε αυτό το σχόλιο ήταν εξαιρετικά ατυχής», είπε ο 
‘Αδωνις Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στον Ευκλείδη Τσα-
καλώτο και πρόσθεσε: «Χθες, ο πρώην υπουργός Δικαι-
οσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σταύρος Κοντονής, ισχυρίστηκε 
δημόσια, και αναμένεται η κλήση του για κατάθεση, ότι η 
κυβέρνηση στην οποία ήσασταν υπουργός Οικονομικών 
ανέβαλε τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών κατά μια 
εβδομάδα, προκειμένου ο κ. Τσίπρας να μπορέσει να αλ-
λάξει τον Ποινικό Κώδικα και το άρθρο για την ενεργητική 

δωροδοκία, για να ωφεληθεί ένας επιχειρηματίας στην 
Ελλάδα. Όταν ήσουν υπουργός σε μια κυβέρνηση, που 
ο συνάδελφός σου λέει κάτι τόσο σοβαρό, ότι δηλαδή η 
κυβέρνηση είχε στο μυαλό της την αλλαγή της ημερομη-
νίας των εκλογών για να εξυπηρετήσει το συμφέρον ενός 
επιχειρηματία, στην καλύτερη περίπτωση καθόσασταν 
στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο με έναν παντελώς αναξι-
όπιστο άνθρωπο, που είναι δυνατόν να σας κατηγορεί με 
κάτι τόσο σοβαρό. Αλλά αν αρχίσουμε τέτοιες αλληλοκα-
τηγορίες δεν θα έχετε που να κρυφτείτε». 
Νωρίτερα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος κατηγόρησε την κυ-
βέρνηση ότι επιφυλάσσει κανόνες για όλους εκτός από τον 
εαυτό της. «Το βλέπουμε αυτό με τις απευθείας αναθέσεις, 
το βλέπουμε όταν φέρνετε ένα κομματικό στέλεχος σας 
που αν και δεν έχει τα προσόντα, αλλάζετε τις προϋπο-
θέσεις για να καταλάβει τη θέση που θέλετε να τον τοπο-
θετήσετε, το είδαμε στις Σκουριές», είπε ο κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και κατήγγειλε «δουλειές 
για τους φίλους», νομοσχέδια για «χαμηλούς μισθούς», 
απευθείας αναθέσεις, μέτρα, όχι υπέρ των επενδύσεων 
αλλά υπέρ των επενδυτών.

Ο Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΛΑβΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σπ. Λιβανός: Να αναδείξουμε το Κτήμα Συγγρού

βΟΥΛΗ: Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΕΥ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗ
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Η Ολυμπία Οδός ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευσή της υπέρ 
της ισότητας στον χώρο εργασίας, υπογράφοντας τη Χάρτα 
Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανι-
σμούς, αναφέρει το ΑΠΕ. 
 Η Ολυμπία Οδός από την έναρξη της επιχειρηματικής της δρα-
στηριότητας, με την κοινωνική της δράση που αντανακλάται 
στο μήνυμα «Ένα έργο, πολλοί πρωταγωνιστές», επενδύει 
συνεχώς σε μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα που αφορά 
όχι μόνο τους χρήστες και τους κατοίκους των περιοχών κατά 
μήκος της, αλλά και τους ανθρώπους της, που εργάζονται κα-
θημερινά σε αυτήν. Οι ίσες ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης, 
η συμμετοχή και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα αποτελούν 
θεμελιώδεις αρχές που ενσωματώνονται στον σκοπό της εται-
ρείας αλλά και στο όραμά της για έναν καλύτερο κόσμο, χωρίς 
αποκλεισμούς και διακρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ένταξη της 
Ολυμπίας Οδού στη Χάρτα Διαφορετικότητας της Ελλάδας 
επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της και παράλληλα θέτει μία πρό-
κληση για τη διατήρηση και την έμπρακτη ενδυνάμωση των 
προσπαθειών της που στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός δί-
καιου, χωρίς στερεότυπα εργασιακού περιβάλλοντος.
 Η Χάρτα Διαφορετικότητας είναι μια πρωτοβουλία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη ενός εργασιακού χώρου 
ανοιχτού σε όλες και όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, 
εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

θρησκευτικών και προσωπικών πεποιθήσεων. Σε αυτήν μπο-
ρούν να συμμετέχουν όλες οι εταιρείες και οργανισμοί που 
αντιλαμβάνονται τη σημασία της δημιουργίας ενός εργασια-
κού περιβάλλοντος όπου πρωτοστατούν οι αρχές και οι αξίες 
του σεβασμού στη διαφορετικότητα. 
Τα μέλη συμφωνούν με το περιεχόμενο της Χάρτας Διαφορε-
τικότητας και προσυπογράφουν:
Την εθελοντική ενσωμάτωση στο εργασιακό περιβάλλον, 
ενός συνόλου αρχών και διαδικασιών που λαμβάνουν υπό-
ψη τη διαφορετικότητα, προάγουν την ισότητα, τον αμοιβαίο 
σεβασμό, την αποδοχή και την κοινωνική συνοχή. 
Την οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους εργα-
ζόμενους, που στηρίζεται σε αυτές τις αρχές, καθώς και την 
κατάρτιση, ιδιαίτερα διοικητικών στελεχών που συμμετέχουν 
στην πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού.
Την ευαισθητοποίηση και άλλων ελληνικών επιχειρήσεων 
σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή μιας 
πολιτικής πολυμορφίας στον εργασιακό χώρο. 
 Στη χώρα μας η Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επι-
χειρήσεις υλοποιείται από το ΚΕΑΝ -Κύτταρο Εναλλακτικών 
Αναζητήσεων Νέων. 
 Ο Πρόεδρος του ΚΕΑΝ & Ιδρυτής Diversity Charter Greece, 
Σταύρος Μηλιώνης, κατά την υπογραφή της Χάρτας, δήλω-
σε: «Η διαφορετικότητα σε μία επιχείρηση μπορεί να κάνει τη 

διαφορά. Δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την καινοτομία, 
τη δημιουργικότητα και την πολυφωνία συνύπαρξης σε ένα 
περιβάλλον το οποίο επιτρέπει στους εργαζόμενους να αι-
σθάνονται ασφάλεια, να είναι ο εαυτός τους και να αποδίδουν 
το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Τα οφέλη είναι πολλά και 
μετρήσιμα. Πέραν όμως αυτών, προωθώντας τη διαφορετι-
κότητα γινόμαστε, στην ουσία, καλύτεροι άνθρωποι. Και αυτό 
είναι κάτι που το έχει ανάγκη, αυτή τη στιγμή, η κοινωνία μας. 
Η ένταξη σημαντικών επιχειρήσεων, όπως η Ολυμπία Οδός, 
στη μεγάλη οικογένεια της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελ-
ληνικές επιχειρήσεις αποτελεί για εμάς απόδειξη της αξίας του 
σεβασμού της διαφορετικότητας και της υγιούς ένταξης».
 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, 
Παναγιώτης Παπανικόλας, δήλωσε: «Στην Ολυμπία Οδό μοι-
ραζόμαστε όλοι την πεποίθηση ότι η επιτυχημένη εταιρική 
κουλτούρα δεν λειτουργεί χωρίς εκτίμηση, αμοιβαία εμπιστο-
σύνη και αποδοχή. Θεωρούμε καθήκον μας να καθορίσουμε 
συγκεκριμένους στόχους και να αναλάβουμε σημαντικές 
πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών 
και την πολυμορφία των ομάδων μας. Η συμμετοχή μας σε 
σημαντικούς θεσμούς, όπως η Χάρτα Διαφορετικότητας της 
Ελλάδας, μας βοηθά να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο, 
βελτιώνοντας συνεχώς τις εσωτερικές πολιτικές και πρακτικές 
μας».

Tο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Εθνική Αρχή Δι-
αφάνειας προχωρούν σε μια πολυεπίπεδη συνεργασία στη 
βάση των κοινών αξιών και της επιστημονικής εξειδίκευσης 
των δύο φορέων, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Ο Διοικητής της Αρχής, Άγγελος Μπίνης, και ο Πρόεδρος του 
ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, υπέγραψαν Σύμφωνο Συνερ-
γασίας, που προβλέπει στην ανάληψη κοινών δράσεων και 
προγραμμάτων, σε ό,τι αφορά:
Θέματα αξιολόγησης και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραι-
ότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.
Τομείς κοινού ενδιαφέροντος προς επίτευξη των σκοπών 
ίδρυσης και λειτουργίας και των δύο συμβαλλομένων φο-

ρέων.
Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κατάρτισης σε 
θεματικές ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς.
Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κων-
σταντίνος Κόλλιας, δήλωσε:
«Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας παραμένει πιστό 
στον εξωστρεφή του ρόλο, που περιλαμβάνει την αμφίδρομη 
επικοινωνία και συνεργασία με άλλους φορείς και Αρχές, με 
στόχο τόσο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τα μέλη του, όσο και την ανάληψη δράσεων προς όφελος 
των πολιτών. Το Σύμφωνο Συνεργασίας με την Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην ενίσχυση 

του αισθήματος δικαιοσύνης στην κοινωνία και στην ανα-
βάθμιση των διαδικασιών τόσο εντός ΟΕΕ, όσο και σε άλλους 
φορείς».
Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, 
δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς στην Αρχή να 
συνεργαζόμαστε με καταξιωμένους φορείς, όπως είναι το Οι-
κονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, και να αναλαμβάνουμε 
κοινές δράσεις με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
των πολιτών στους θεσμούς και τη δημιουργία των κατάλλη-
λών συνθηκών για δίκαιη ανάπτυξη και ενισχυμένες εγγυή-
σεις λογοδοσίας»

Πραγματοποιήθηκε μέσω teleconference η ετήσια ενημέρω-
ση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα αποτελέσματα 
χρήσης 2020, παρουσία, του ‘Αγγελου Καρακώστα, αναπλη-
ρωτή διευθύνοντος συμβούλου και της CFO, Li Jin, με τη συμ-
μετοχή 35 αναλυτών και εκπροσώπων χρηματιστηριακών 
εταιρειών.
Παρά τον αντίκτυπο της COVID-19 και τις αρνητικές επιπτώ-
σεις στα οικονομικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους επι-
χειρησιακούς τομείς, όπως η Κρουαζιέρα, η Ακτοπλοΐα και ο 

Σταθμός Αυτοκινήτων, η εταιρεία πέτυχε την ομαλή συνέχιση 
των λιμενικών δραστηριοτήτων σε συνθήκες ασφάλειας, 
χωρίς να θέσει κανένα εργαζόμενο σε καθεστώς αναστολής, 
αναφέρει το ΑΠΕ. 
Ταυτόχρονα, προχώρησε σε συμβασιοποίηση επενδύσεων, 
που ανέρχονται σε 211,7 εκατ. ευρώ και εντείνει τις προσπά-
θειες επιτάχυνσης της υλοποίησής τους. 
Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 132,9 εκατ. 
ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 36,9 εκατ. ευρώ 

και τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 26,4 εκατ. ευρώ.
Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,40, 
ευρώ, διατηρώντας την ίδια αναλογία επί της καθαρής κερ-
δοφορίας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Η Διοίκηση της εταιρείας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, 
συνεχίζει τις έντονες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των 
ιδιαίτερων συνθηκών και την επαναφορά όλων των δραστη-
ριοτήτων σε αναπτυξιακή τροχιά.

Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗ χΑΡΤΑ ΔΙΑφΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

MΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡχΗ ΔΙΑφΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΠ ΑΕ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
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Οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και η πιθανότητας ενός 
remake του ψυχρού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο 
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Λίγες ώρες είναι αρκετές για να αλλάξουν τα δεδομένα 
στον γεωπολιτικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ 
Μεσογείου, με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας να βρίσκο-
νται στη διελκυστίνδα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, με φόντο 
την Ουκρανία. 
Ο εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της εθνικής άμυνας μπαί-
νει στο επίκεντρο της συζήτησης, με τον Έλληνα υπουργός 
Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο να εξηγεί τη στρατηγική 
της κυβέρνησης κατά τις εργασίες του Οικονομικού Φό-
ρουμ των Δελφών που θα διεξαχθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, 
από τη Δευτέρα 10 έως και το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 
υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Η ευρωπαϊκή οπτική των εξελίξεων θα φωτιστεί περισσό-
τερο με τις λεπτομέρειες που θα δώσει ο Ευρωβουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιώργος Τσίπρας, στη συζήτησή του με τον 
Έλληνα υπ. Άμυνας. 

Την οικονομική συνιστώσα και τις στρατηγικές συμμαχί-
ες σε επιχειρηματικό τομέα θα αναδείξουν οι συζητήσεις 
στα πάνελ του Φόρουμ με τον υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον σύμβουλο του 
Πρωθυπουργού για θέματα εθνικής ασφάλειας κ. Θάνο 
Ντόκο. Την επιχειρησιακή οπτική από την αμυντική και 
παραγωγική διάσταση θα αναδείξουν ο Ναύαρχος Κυριά-
κος Κυριακίδης και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνι-
κής Αεροπορικής Βιομηχανίας κ. Δημήτριος Παπακώστας.
Τα νέα δεδομένα στα εξοπλιστικά προγράμματα και το 
ρόλο τους στις διπλωματικές σχέσεις και τις ισορροπίες 
“τρόμου” στην περιοχή αναμένεται να αναλυθούν και 
από τον υφυπουργό Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. Τις 
επιμέρους ειδικές γνώσεις για τον εκμοντερνισμό των ενό-
πλων δυνάμεων θα προσθέσουν με τοποθετήσεις τους ο 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο 
Ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, πρώην υπουρ-
γός Άμυνας.
Σε μεγαλύτερο τεχνικό βάθος θα εισέλθει με τις γνώσεις 
του κ. Ντένις Πλέσσας της Lockheed Martin (VP Global 

Business Development Initiatives) και ο εν αποστρατεία 
Στρατηγός του Πυροβολικού, πρώην πρόεδρος της Στρα-
τιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίτιμος 
Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) 
Μιχαήλ Κωσταράκος.
Για τον ζωτικής σημασίας ρόλο της τεχνολογίας και της 
καινοτομίας στην άμυνα θα αναφερθούν ο διευθύνων 
σύμβουλος της EFA Group Ελλάδος, κ. Νίκος Παπάτσας, 
ο αντιπρόεδρος της Intracom, κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης, 
και ο Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ, Αντιπτεράρχος Θεόδω-
ρος Λάγιος.
Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) 
μπορείτε να δείτε τις ενότητες και όλες τις θεματικές συ-
ζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο 6ήμερο Φόρουμ 
Μαΐου, καθώς και τις 600 και πλέον διακεκριμένες προ-
σωπικότητες – επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό.
Η παρακολούθηση του online Φόρουμ είναι ελεύθερη με 
εγγραφή στο delphiforum.gr

ΟΙ ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟχΗ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Tην προσπάθεια επανεκκίνησης των τουριστικών επι-
χειρήσεων, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία του 
κλάδου στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στηρίζει 
η Τράπεζα Πειραιώς. Όπως ανακοινώθηκε χθες, σε μια 
δύσκολη χρονιά, ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν, η 
Τράπεζα εμπλουτίζει την γκάμα των προϊόντων και υπη-
ρεσιών που προσφέρει προς τον τουριστικό κλάδο, με ένα 
νέο χρηματοδοτικό προϊόν, το Πειραιώς Tourism Sunrise, 
το οποίο παρέχει την αναγκαία ρευστότητα για το νέο ξε-
κίνημα των επιχειρήσεων. 
 Η κ. Ελένη Βρεττού, ανώτερη γενική διευθύντρια, Επικε-
φαλής του Corporate και Investment Banking της Τράπε-
ζας Πειραιώς, κατά την παρουσίαση του νέου προϊόντος, 
τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι η Τράπεζα παραμένει 
προσηλωμένη στο στρατηγικό στόχο για στήριξη της 
ελληνικής οικονομίας μέσω της χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων και διατηρεί σήμερα ηγετική θέση στις χρη-
ματοδοτήσεις στους περισσότερους κλάδους, ενδεικτικά 
την πράσινη ενέργεια, τις υποδομές, την αγροδιατροφή, 
τον τουρισμό, τη ναυτιλία αλλά και άλλους. «Συντασσό-
μαστε πλήρως με την κατευθυντήρια ιδέα που διέπει το 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή το 
μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας», επισήμανε η 
κ. Βρεττού. 
 Αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του τουρισμού 
στην οικονομία καθώς συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα το 
20-25% του ΑΕΠ, καθώς και τις σημαντικές αναπτυξιακές 
προοπτικές του κλάδου σε βραχυπρόθεσμο και σε μεσο-
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ως 

στρατηγική επιλογή τη διατήρηση διαχρονικά σημαντικής 
έκθεσης στον κλάδο. 
 «Σήμερα χρηματοδοτούμε πάνω από 4.000 πελάτες με 
συνολικά υπόλοιπα που προσεγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ ενώ 
είμασταν από τις λίγες Τράπεζες που χρηματοδότησαν 
νέες επενδύσεις στον κλάδο, ακόμη και στην κορύφωση 
της πανδημίας το 2ο τρίμηνο του 2020, διαβλέποντας 
τις προοπτικές του», τόνισε η κ. Βρεττού και επισήμανε 
ότι «από την αρχή της πανδημίας, σκοπός μας είναι να 
σταθούμε στο πλευρό των πελατών μας ως συνεργάτης 
σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Αυτό που φιλοδοξούμε 
είναι να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία έγκαιρα, 
γρήγορα και αποφασιστικά προκειμένου να ξεπεράσουν 
τα προσωρινά εμπόδια και να μετουσιώσουμε τις θετικές 
προοπτικές σε πραγματικότητα». 
Ο κ. Αντώνης Κατραούρας, γενικός διευθυντής, Επικε-
φαλής του Commercial Banking της Τράπεζας Πειραιώς, 
αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται 
στον τρόπο λειτουργίας του ξενοδοχειακού κλάδου κατά 
την περίοδο εξόδου από την πανδημία, σημειώνοντας 
ότι οι συνθήκες της αγοράς επαναπροσδιορίζονται και η 
ανάγκη ρευστότητας σήμερα, είναι κάτι παραπάνω από 
επιτακτική. 
 Αναφερόμενος στο νέο προϊόν, ο κ. Κατραούρας τόνισε 
ότι η Τράπεζα Πειραιώς, λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτι-
κές του τουριστικού κλάδου και με στόχο να διευκολύνει 
την έναρξη όσο και την λειτουργία των ξενοδοχειακών 
μονάδων, διαθέτει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα παρο-
χής ρευστότητας Πειραιώς Tourism Sunrise. 

 Το πρόγραμμα απευθύνεται στo σύνολο των ξενοδοχει-
ακών επιχειρήσεων και αφορά αποκλειστικά την κάλυψη 
των λειτουργικών τους αναγκών για την έναρξη της νέας 
τουριστικής σεζόν. Το ύψος του κεφαλαίου κίνησης θα εί-
ναι συνάρτηση του αριθμού δωματίων των καταλυμάτων 
(έως 2.000 ευρώ/δωμάτιο), με ανώτατο όριο το 20% των 
προβλεπόμενων ετήσιων πωλήσεων. Επιπλέον, προσφέ-
ρει τη δυνατότητα προεξόφλησης των απαιτήσεών τους 
προς τους tour operators. 
 Κατά την παρουσίαση του Πειραιώς Tourism Sunrise, ο 
κ. Ηλίας Λεκκός, Επικεφαλής Οικονομολόγος της Τράπε-
ζας Πειραιώς, ανέλυσε τις προοπτικές του τουριστικού 
κλάδου και ανέφερε ότι οι ζημίες του 2020 δύναται να 
αντιστραφούν το 2021 και ο κλάδος να επανέλθει στην 
πρότερη κερδοφορία του, υπό την προϋπόθεση ότι οι επι-
χειρήσεις θα ανακτήσουν το 60% του κύκλου εργασιών 
που απώλεσαν το 2020. 
 Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία, ο κ. Λεκκός τόνισε 
ότι οι προοπτικές προδιαγράφονται ιδιαίτερα θετικές και 
ότι η οικονομία τα επόμενα χρόνια θα ωφεληθεί σημα-
ντικά από τη χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής 
σε Ελλάδα και Ευρωζώνη, τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες 
ρευστότητας που έχουν επικρατήσει μετά την επιστροφή 
καταθέσεων, τη μείωση του κόστους δανεισμού του ελ-
ληνικού δημοσίου καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, που έχει δρομολογηθεί από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. 

h ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Τη φιλόδοξη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
Πράσινο Υδρογόνο Η2 παρουσίασε στην εκδήλωση του Ευ-
ρωπαϊκού Βιομηχανικού Συνδέσμου «Hydrogen Europe», 
που ήταν αφιερωμένη στη συμπλήρωση των 200 χρόνων 
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, η ευρωβουλευ-
τής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη. 
Όπως ανέφερε, για την περίοδο 2020-2024, ο στρατηγικός 
στόχος της ΕΕ είναι «να εγκατασταθούν 6 GW ηλεκτρολυτών 
Η2 για να παράξουμε 1 εκατ. τόνους Ανανεώσιμων πηγών 
H2, ενώ για την περίοδο 2025-30, ο στόχος είναι να εγκατα-
στήσουμε 40 GW ηλεκτρολυτών H2 για να παράξουμε 10 εκ 
τόνους Πράσινο υδρογόνο». 
Αναφερόμενη στην απολιγνιτοποίηση της δυτικής Μακεδονί-
ας, η κ. Σπυράκη τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι στο πλαί-
σιο της συμπληρωματικότητας, «το Υδρογόνο αποτελεί μέρος 
της λύσης για την περιοχή, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί την 
ασημένια σφαίρα για την μετάβαση στη δυτική Μακεδονία». 
Υπογράμμισε ότι μπορεί να έχουμε «χαμηλού άνθρακα υδρο-
γόνο που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο μετάβα-
σης και θα προέρχεται από ΦΑ», κάτι που -όπως επισήμανε- 
αναφέρεται και στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου 
Κορυφής του Δεκεμβρίου 2020. 
Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού 

Βιομηχανικού Συνδέσμου «Hydrogen Europe» Γιώργος Χα-
τζημαρκάκης, τόνισε ότι «θέλουμε να στηρίξουμε την «πρά-
σινη επανάσταση» του Υδρογόνου ως πρόκληση και ευκαιρία 
για την Ελλάδα» και πρόσθεσε πως «το Υδρογόνο μπορεί να 
καταστήσει την Ελλάδα Ενεργειακά Ανεξάρτητη χώρα».
Ο πρώην ευρωβουλευτής και μέλος του ΠΣ του ΣΥΡΙΖΑ- Προ-
οδευτική Συμμαχία Σπύρος Δανέλλης τόνισε ότι «η μετάβαση 
αποτελεί μονόδρομο και για τη χώρα μας», επισημαίνοντας 
παράλληλα ότι «πρέπει να γίνει με όρους ενεργειακής δημο-
κρατίας».
Εκ μέρους του κόμματος των Πρασίνων, ο πρώην ευρωβου-
λευτής Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε, «η ΕΕ σε καμία περίπτωση 
να μην χρηματοδοτήσει έργα ΦΑ που μπορεί να συνδέονται 
με οποιοδήποτε τρόπο με στερεά καύσιμα» ακόμη και εάν «η 
χρήση τους συνδέονται με τις Τηλεθερμάνσεις πόλεων της 
δυτικής Μακεδονίας».
Ο πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλα-
γή, καθηγητής Κωσταντίνος Συνολάκης, αναφερόμενος στο 
Υδρογόνο και τις χρήσεις του προανήγγειλε ότι «θα υπάρξει 
νομοθετική πρωτοβουλία που θα κατατάσσει το υδρογόνο 
στις ΑΠΕ», κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται στο θεσμικό 
πλαίσιο.
Η πρώην ευρωβουλευτής Αννυ Ποδηματά δήλωσε, από την 

πλευρά της, πως «η χρήση του Υδρογόνου στις μεταφορές και 
τη ναυτιλία είναι καθοριστικής σημασίας» και υπογράμμισε 
ότι ο ρόλος του θα είναι καθοριστικός και «στην απανθρακο-
ποίηση κρίσιμων τομέων της Ελληνικής Βιομηχανίας».
Ο περιφερειάρχης δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης 
περιέγραψε το σχέδιο της Περιφέρειας για τη χρήση υδρο-
γόνου στη δυτική Μακεδονία ως αντίδοτο στην απολιγνιτο-
ποίηση καθώς και τις εμβληματικές επενδύσεις που σχεδιάζει 
η Περιφέρεια, όπως «την παραγωγή υδρογόνου από τη 
λυματολάσπη των βιολογικών καθαρισμών της περιοχής» 
καθώς και «την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των δημοσίων 
κτιρίων της Περιφέρειας με την πιλοτική λειτουργία του πρώ-
του πράσινου κτιρίου της Περιφέρειας από την παραγωγή 
πράσινου υδρογόνου». 
Σύμφωνα με τους οργανωτές τον Μάιο θα ακολουθήσει ένας 
δεύτερος κύκλος εκδηλώσεων με θέματα όπως:
- Ελλάδα και Υδρογόνο- σύνδεσμος για το μέλλον.
- Δυτική Μακεδονία- η δημιουργία ενός κόμβου Υδρογόνου 
στην Ευρώπη.
- TAP και East-Med- Δύο έργα για περισσότερο Υδρογόνο 
στην Ευρώπη.
- Υδρογόνο και Ελληνική Ναυτιλία- στον δρόμο της παγκό-
σμιας πρωτοπορίας.

Οικονομικό «βραχνά» συνολικού ύψους 21 εκατομμυρίων 
ευρώ για την πρόσληψη ναυαγοσωστών, την αγορά και δι-
άθεση του κατάλληλου εξοπλισμού κ.α., έχουν επωμισθεί 143 
δήμοι της χώρας που διαθέτουν παραλίες. 
Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ), επισημαίνοντας ότι η σχετική αρμοδιότη-
τα μεταφέρθηκε στους δήμους με το Προεδρικό Διάταγμα 

31/2018, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, αναφέρει το ΑΠΕ.
Εξαιτίας και των αρνητικών επιπτώσεων που είχε στα οικονο-
μικά της αυτοδιοίκησης η πανδημία του COVID, οι δήμοι, ανα-
φέρει η ΚΕΔΕ, δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στη δα-
πάνη αυτή. «Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι αιρετές διοικήσεις 
των 143 αυτών δήμων να έρθουν αντιμέτωπες ακόμη και με 
απόδοση ποινικών ευθυνών». Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος 

της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου επισημαίνει ότι η πρόθεση 
του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, «να 
δει το θέμα σε συνεργασία με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπ. 
Οικονομικών, κ. Σκυλακάκη, είναι θετικό καταρχήν γεγονός, 
όμως δεν αρκούν οι καλές προθέσεις. Χρειάζεται να δοθεί 
οριστική λύση στο πρόβλημα για να είμαστε συνεπείς στους 
δημότες μας και για να κρατάμε ασφαλείς τις παραλίες μας».

Έως 30 εκατ. ευρώ για την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας 
Ρεθύμνου θα διατεθούν από το πρόγραμμα για την βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-
2027, στην Κρήτη, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Κατά την δημόσια διαβούλευση για τη βιώσιμη αστική ανά-
πτυξη κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, που πραγμα-
τοποιήθηκε σήμερα παρουσία του περιφερειάρχη Κρήτης 
Σταύρου Αρναουτάκη, επισημάνθηκε ότι «οι δράσεις για τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 
των διαθέσιμων πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και αφορούν έργα για τις έδρες των τεσσά-
ρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, 
Ηράκλειο και ‘Αγιο Νικόλαο). Η πρόβλεψη του προγράμματος 
στο νέο ΠΕΠ ανέρχεται συνολικά στα 80 εκατ. ευρώ». 

Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης, για το Ρέθυμνο προβλέπε-
ται αρχικό πόσο 15 εκατ. ευρώ, αλλά εκτιμάται πως τα έργα 
μπορούν να φτάσουν και τα 30 εκατ. ευρώ και η μελετητική 
ετοιμότητα πρέπει να είναι σε αυτό το ύψος. Υπογράμμισε δε, 
πως «η Κρήτη θα διεκδικήσει επιπλέον πόρους από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και τα τομεακά των υπουργείων, δεδομένου ότι 
θα προκύψουν περίπου 500 εκατ. ευρώ για τη χώρα στον 
συγκεκριμένο τομέα». Στο Ρέθυμνο έχει γίνει μια εξαίρετη 
δουλειά όλα τα προηγούμενα χρόνια, ανέφερε ο κ. Αρναου-
τάκης, δηλώνοντας πως «τώρα προετοιμαζόμαστε για τη νέα 
περίοδο και μαζί, περιφέρεια και δήμοι, προχωρούμε για την 
ποιότητα ζωής των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη». 
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργος Μα-
ρινάκης, επεσήμανε τη σημασία που έχει το πρόγραμμα για 

την αστική ανάπτυξη και πρόσθεσε: «Έχει μεγάλη σημασία 
να ενημερωνόμαστε και να προετοιμαζόμαστε εγκαίρως. Το 
πρόγραμμα έχει την ευελιξία για να προωθήσουμε τη σύγ-
χρονη αντίληψη για μια πόλη δίκαιη, φιλική, πράσινη και 
προσβάσιμη σε όλους τους ανθρώπους. Είμαι πολύ αισιόδο-
ξος πως θα το εμπλουτίσουμε και με άλλους πόρους». Τόσο 
από τα στελέχη του δήμου, των τεχνικών υπηρεσιών, όσο και 
από πλευράς της αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή, 
τονίστηκε ότι «οι πόλεις αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημα-
σία, καθώς σε αυτές συγκεντρώνονται οι πόλοι καινοτομίας 
και ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης». Αντίστοιχη δια-
βούλευση θα γίνει και στον Δήμο Αγίου Νικολάου, αφού ήδη 
ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις στα Χανιά, το Ηράκλειο και 
το Ρέθυμνο.

ΚΟΖΑΝΗ: «ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑβΑΣΗ ΤΗΣ χΩΡΑΣ»
Τόνισε η Μ. Σπυράκη στην εκδήλωση του «Hydrogen Europe»

ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ 143 ΔΗΜΟΙ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΑΡΑΛΙΕΣ, ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΕΩΣ 30 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ βΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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«SafeCrete.gr» ονομάζεται η πύλη της Περιφέρειας Κρή-
της για την κλιματική αλλαγή, ο πρώτος ιστοχώρος στην 
Ελλάδα για τη συνεργασία φορέων και πολιτών στη θω-
ράκιση έναντι των ακραίων φυσικών φαινομένων, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ.
   Δεδομένου ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια, το 90% των 
καταστροφών έχει προκληθεί από κλιματολογικά αίτια, με 
την κλιματική κρίση να είναι εδώ, και όπως όλα δείχνουν 
να αλλάζει την ταχύτητα αντιμετώπισης των δεδομένων, 
τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης αποφάσισαν την ανά-
ληψη κατάλληλων δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση 
των αναμενόμενων ζημιών και των αρνητικών συνεπει-
ών, ιδιαίτερα στους ευάλωτους τομείς.
   «Οφείλουμε να θωρακιστούμε έγκαιρα και να ενημερω-
θούμε, ώστε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής» επισημαίνεται από πλευράς της Περιφέρειας. 
Με γνώμονα τα παραπάνω, δημιουργήθηκε το www.
safecrete.gr: Ένας ιστοχώρος με την τεχνική υπογραφή 
της διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέ-
ρειας, ο οποίος περιέχει τεκμηριωμένα στοιχεία και πλη-

ροφορίες που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τα αίτια και 
τις συνέπειές της. Ο σκοπός του SafeCrete, είναι μέσω της 
ενημέρωσης και της διάδρασης, να δημιουργήσει το υπό-
βαθρο γνώσης, ώστε η κοινωνία να προσαρμοστεί και τε-
λικά να ανταποκριθεί στους κινδύνους που αντιμετωπίζει. 
Η Αυτοδιοίκηση, εκτός από την ετοιμότητα στη διάρκεια 
της φυσικής καταστροφής, δίνει τώρα περισσότερο βάρος 
στα στάδια της πρόληψης και της προετοιμασίας, για την 
εξασφάλιση ετοιμότητας και ανταπόκρισης του νησιού σε 
αιφνίδιες αλλαγές. Οφείλουν ωστόσο και οι ίδιοι οι πολίτες 
να συμμετέχουν - και μέσα από την ενημέρωση, την ευ-
αισθητοποίηση, τη γνώση και τη διάδοση της ιδέας στις 
τοπικές κοινωνίες, θα μπορέσουν οι πολίτες να προετοι-
μαστούν κατάλληλα.
   Πρόκειται για μία ακόμη δράση της Περιφέρειας Κρήτης 
για την ασφάλεια και προστασία των φυσικών πόρων, 
τη θωράκιση έναντι των ακραίων φυσικών φαινομένων 
και τελικά τη διαφύλαξη της κλιματικής ισορροπίας του 
νησιού, στο μέτρο του εφικτού, πάντα σε συνάφεια με 
την εθνική, ευρωπαϊκή, αλλά και παγκόσμια στρατηγι-

κή. Σύμφωνα με τους αρμόδιους για τη δημιουργία του 
SafeCrete : «Η επόμενη δεκαετία θα είναι η πιο κρίσιμη για 
την υλοποίηση των ‘πράσινων σχεδίων δράσης’ με κύριο 
γνώμονα την νησιωτικότητα και το πώς αυτή μπορεί να 
αναδειχθεί σε πλεονέκτημα ασφάλειας, προστασίας και 
αειφορίας. Για όλες τις αλλαγές που αφορούν στο κλίμα 
και συντελούνται φυσικά και διοικητικά, το SafeCrete 
προωθεί τη διασύνδεση με τους επιμέρους θεματικούς 
φορείς και γενικά αναδεικνύει οτιδήποτε διαφοροποιεί 
την Κρήτη ως ξεχωριστή κλιματική ζώνη, λόγω των ιδι-
αίτερων συνθηκών που επικρατούν και συμπίπτουν με τα 
γεωγραφικά και διοικητικά της όρια. Το νησί στοχεύει για 
άλλη μια φορά να αποτελέσει πιλότο σε αυτόν τον τομέα. 
Οι πολίτες καλούνται να γίνουν ‘μέρος της λύσης’, δημι-
ουργείται μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων που θα συμμετέ-
χουν ενεργά, κατανοώντας ότι η προστασία τους εξαρτά-
ται και από αυτούς τους ίδιους. Συνεπώς υιοθετείται ένα 
νέο μοντέλο περιφερειακής στρατηγικής για την κλιματική 
αλλαγή και την πολιτική προστασία».

Οι εισαγωγές της ΕΕ ευθύνονταν το 2017 για το 16% της 
αποψίλωσης δασών που συνδέεται με το διεθνές εμπό-
ριο στον κόσμο, γεγονός που την καθιστά την δεύτερη 
υπεύθυνη παγκοσμίως μετά την Κίνα για την «εισαγόμενη 
αποψίλωση δασών», καταγγέλλει το Διεθνές Ταμείο για τη 
Φύση (WWF) σε έκθεσή του που παρουσιάζει το ΑΠΕ.
Μέσω των εισαγωγών σόγιας, φοινικέλαιου, βοδινού, 
αλλά και προϊόντων ξυλείας, κακάο και καφέ, η ΕΕ συνέ-
βαλε έμμεσα το 2017 στην εξαφάνιση συνολικά περισσό-
τερων από 2 εκατομμύρια στρεμμάτων τροπικών δασών, 
τα οποία μετατράπηκαν σε γεωργικές εκτάσεις, σύμφωνα 
με την περιβαλλοντική οργάνωση.
Αυτό αντιστοιχεί σε 116 εκατομμύρια τόνους CO2, ήτοι 
το σύνολο των εκπομπών από το Βέλγιο την ίδια χρονιά 
αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου, διευκρινίζεται στην έκθεση, η οποία στηρίχθηκε στην 
ανάλυση δορυφορικών εικόνων και αγροτικών και εμπο-
ρικών στατιστικών στοιχείων.
Συνολικά το διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων προ-
κάλεσε το 2017 την εξάλειψη 13 εκατομμυρίων στρεμμά-
των τροπικών δασών και την εκπομπή 740 εκατομμυρίων 
τόνων CO2, ήτοι το ισοδύναμο του ενός πέμπτου των εκ-

πομπών της ΕΕ τη χρονιά αυτή.
Οι εισαγωγές από την Κίνα αντιπροσωπεύουν το 24% αυ-
τής της αποψίλωσης δασών. Στον αντίποδα, ο αντίκτυπος 
ήταν πολύ μικρότερος από τις εισαγωγές της Ινδίας (9%), 
των ΗΠΑ (7%) και της Ιαπωνίας (5%).
Μεταξύ του 2005 και του 2017, οι οκτώ κύριες οικονο-
μίες της ΕΕ (Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βρετανία -δεν είχε 
ακόμη αποχωρήσει από την ΕΕ-, Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο 
και Πολωνία) ευθύνονταν για το 80% της «εισαγόμενης 
αποψίλωσης δασών», επισημαίνεται στην έκθεση, με τη 
Γαλλία να ευθύνεται μόνη της μέσω των εισαγωγών της 
για την εξαφάνιση 263.000 στρεμμάτων ετησίως κατά 
μέσον όρο.
«Η αποψίλωση των τροπικών δασών και η μετατροπή 
οικοσυστημάτων που συνδέεται με τις εισαγωγές απο-
τελούν μια ποσοτικώς προσδιορίσιμη μέτρηση και δεν 
μπορούν πλέον να αγνοηθούν», υπογραμμίζει ο Μάικλ 
Λατιγιέρ, υπεύθυνος της ομάδας «χαρτογράφησης της 
αλυσίδας τροφοδοσίας» στο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος 
της Στοκχόλμης.
Τα στοιχεία του, τα οποία τροφοδότησαν την έκθεση 
του WWF, εδραιώνουν «σαφείς δεσμούς ανάμεσα στην 

κατανάλωση της ΕΕ, κυρίως σόγιας και βοδινού, και την 
εξαφάνιση όχι μόνο δασών, αλλά και υγροβιότοπων και 
λιβαδιών στην νότια Αμερική», σημειώνει.
Πράγματι το 2018 περίπου το 23% των ευρωπαϊκών ει-
σαγωγών σόγιας --που προορίζονταν κατά κύριο λόγο 
για ζωοτροφές-- προέρχονταν από την σαβάνα του Σε-
ράδο (Βραζιλία/Παραγουάη/Βολιβία), μια από τις περισ-
σότερο απειλούμενες περιοχές της ηπείρου, σύμφωνα με 
το WWF.
«Προς το παρόν, η ΕΕ αποτελεί μέρος του προβλήματος, 
αλλά με την κατάλληλη νομοθεσία, μπορούμε να αποτε-
λέσουμε μέρος της λύσης», υποστηρίζει η Άνκε Σουλμά-
ιστερ-Όλντενχοβε, υπεύθυνη της μη κυβερνητικής οργά-
νωσης για τα δάση.
Οι Ευρωβουλευτές ψήφισαν τον Οκτώβριο έκθεση με την 
οποία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετή-
σει η ΕΕ αυστηρότερη πολιτική κατά της αποψίλωσης των 
δασών, ενισχύοντας την ιχνηλάτηση των προϊόντων που 
μπορεί να συμβάλλουν σ’αυτή και αξιώνοντας οι Βρυξέλ-
λες να την λαμβάνουν υπόψη στις εμπορικές συμφωνίες.

saFECrETE.gr: ΕΝΑΣ ΙΣΤΟχΩΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ 
φΥΣΙΚΑ φΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: 
Η ΕΕ στη δεύτερη θέση παγκοσμίως μετά την Κίνα, σύμφωνα με το WWF
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«Απολύτως αναγκαίες είναι οι παρεμβάσεις που εγ-
γυώνται την ασφάλεια του βιοτικού επιπέδου των 
εργαζομένων για την αποτελεσματική ανάκαμψη της 
οικονομίας», σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/
ΓΣΕΕ).
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Ινστιτούτο Εργα-
σίας της ΓΣΕΕ στο νέο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, 
όπου παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της πανδημικής 
κρίσης στην αγορά εργασίας το 2020, «αν πράγματι 
θέλουμε να πετύχουμε μία πιο ανθεκτική και αποτε-
λεσματική ανάκαμψη της οικονομίας, καθίστανται 
απολύτως αναγκαίες παρεμβάσεις που εγγυώνται την 
ασφάλεια του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων 
με επιλογές αύξησης του κατώτατου μισθού και του 
μέσου εισοδήματος και διασφάλισης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η αύξηση της κοινωνικής 
προστασίας για όσους βρίσκονται στο κάτω μέρος της 
κατανομής του εισοδήματος. Αυτό θα ενίσχυε την κα-
τανάλωση και τη δυναμική της ανάκαμψης».
Στο νέο δελτίο οικονομικών εξελίξεων επισημαίνεται 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι η αξιολόγηση των στατιστι-
κών δεδομένων δείχνει ότι η καταβύθιση της οικονο-
μίας έχει επιφέρει σοβαρό αντίκτυπο «στην ευάλωτη, 
ύστερα από μία δεκαετία λιτότητας και απορρύθμισης, 
αγορά εργασίας».
Την ίδια στιγμή, όπως σημειώνει το Ινστιτούτο Εργασί-
ας της ΓΣΕΕ, «η αβεβαιότητα των παγκόσμιων οικονο-
μικών προοπτικών και η ευθραυστότητα της ελληνικής 
οικονομίας δημιουργούν ανησυχία για την προοπτική 
ανάκαμψης της αγοράς εργασίας και την περαιτέρω 
όξυνση των ανισοτήτων. Οι σημαντικές απώλειες σε 
ώρες εργασίας και η μείωση των εισοδημάτων δημι-

ουργούν συνθήκες περαιτέρω αύξησης του ποσοστού 
εργασιακής φτώχειας».
Σύμφωνα με το δελτίο οικονομικών εξελίξεων, «τα 
μέτρα εισοδηματικής στήριξης για τις ευάλωτες κοι-
νωνικές ομάδες πρέπει να αποτελέσουν άμεση πολιτι-
κή προτεραιότητα σε συνδυασμό με τη στόχευση της 
οικονομικής πολιτικής για τη διασφάλιση και τη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας, καθώς και για την ενίσχυση 
της προστασίας των ευέλικτων και άτυπων εργαζομέ-
νων, οι οποίοι ζουν με πολύ υψηλά επίπεδα εισοδημα-
τικής ανασφάλειας».
«Πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι η ανθεκτι-
κότητα και η ανάκαμψη της οικονομίας εξαρτάται από 
την πλήρη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και των ει-
σοδημάτων» τονίζει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων επανεξετάζουν 
τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των οικονομικών διευ-
θύνσεων μετά τις διαταραχές που προκάλεσε η παν-
δημία του COVID-19 και η γεωπολιτική και μακροοι-
κονομική αβεβαιότητα. Αυτό προκύπτει από την έκτη 
ετήσια παγκόσμια έρευνα του Τμήματος Χρηματοοι-
κονομικών Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
(FAAS) της ΕΥ, με τίτλο, How can corporate reporting 
connect your business to its true value?
Οι περισσότεροι από 1.000 CFOs από 26 χώρες, που 
συμμετείχαν στην έρευνα, προβλέπουν –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ότι οι οικονομικές διευθύνσεις θα είναι πολύ 
διαφορετικές στο μέλλον, κάνοντας σημαντική στρο-
φή προς ένα πιο έξυπνο λειτουργικό μοντέλο. Το 53% 
των ερωτηθέντων, πιστεύουν ότι περισσότερες από τις 
μισές διεργασίες που σχετίζονται με τις χρηματοοικο-
νομικές και εταιρικές αναφορές, θα διεκπεραιώνονται 
από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα στα επόμενα τρία 
χρόνια. Συγχρόνως, το 54% πιστεύουν πως είναι πιθα-
νό η οικονομική διεύθυνση να βασίζεται σε συστήματα 
blockchain. 
Ωστόσο, για να αξιοποιηθούν πλήρως οι νέες, ευφυείς 
τεχνολογίες στην προετοιμασία εταιρικών αναφορών, 

οι ερωτηθέντες θεωρούν βασική προϋπόθεση την οι-
κοδόμηση εμπιστοσύνης. Ως εκ τούτου, περισσότεροι 
από τα δύο τρίτα (68%) των στελεχών που συμμε-
τείχαν στην έρευνα, τονίζουν ότι η διακυβέρνηση, τα 
συστήματα ελέγχου και το πλαίσιο ηθικής γύρω από τη 
χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, χρήζουν περαιτέρω 
ανάπτυξης και βελτίωσης.
Ελλείψει τέτοιων πλαισίων, η πλειοψηφία των CFOs 
(63%) ανησυχούν για τους ενδεχόμενους ρυθμιστι-
κούς κινδύνους και κινδύνους ασφαλείας, που συν-
δέονται με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις 
χρηματοοικονομικές λειτουργίες και τις εταιρικές ανα-
φορές. Ταυτόχρονα, πολλοί από τους συμμετέχοντες 
δεν έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στις επιδόσεις αυτών 
των συστημάτων, με το 47% να αναφέρουν ότι η ποι-
ότητα και η εγκυρότητα των χρηματοοικονομικών δε-
δομένων που εξάγονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, 
δεν μπορεί να είναι ίδια με τα δεδομένα των παραδοσι-
ακών χρηματοοικονομικών συστημάτων.
Σε μια εποχή όπου επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη αναμένουν από τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν 
μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική και να εστιάσουν 
στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, η έρευνα 

δείχνει ότι η πλειονότητα των CFOs (72%) πράγματι 
ενστερνίζονται αυτή τη νέα τάση. Περισσότεροι από 
δύο στους τρεις (69%) ερωτηθέντες, δηλώνουν ότι οι 
CFOs και τα ανώτατα χρηματοοικονομικά στελέχη θε-
ωρούνται, από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ως οι κύριοι 
υπεύθυνοι για τη μακροπρόθεσμη αξία στις επιχειρή-
σεις τους.
Τα δύο τρίτα (66%) των στελεχών που συμμετείχαν 
στην έρευνα υποστηρίζουν ότι η ζήτηση για οικονο-
μικές αναλύσεις και προγνώσεις που εστιάζουν στο 
μέλλον, έχει αυξηθεί τους τελευταίους 12 μήνες. Οι 
ερωτηθέντες αναφέρουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη 
αναζητούν, επίσης, μη χρηματοοικονομικές πληρο-
φορίες στις εταιρικές αναφορές, όπως δεδομένα για 
θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης 
(ESG). Αυτή η αυξανόμενη έμφαση σε υψηλής ποιότη-
τας μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, επιβεβαι-
ώνεται και από το 65% των ερωτηθέντων οι οποίοι 
πιστεύουν ότι υπάρχει σημαντική αξία για τις επιχειρή-
σεις τους, που δεν μετριέται ή δεν επικοινωνείται μέσω 
των παραδοσιακών δεικτών μέτρησης απόδοσης 
(KPIs), όπως, για παράδειγμα, η αξία της εμπορικής 
επωνυμίας (brand) και το ανθρώπινο δυναμικό.

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΥ
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Η πορεία εξέλιξης του προϋπολογισμού ήταν καλύτερη 
από την προβλεπόμενη και τον Μάρτιο του 2021 παρά 
τα διαδοχικά lockdown στην οικονομική δραστηριότητα. 
Αυτό προκύπτει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- από τα στοιχεία 
για την πορεία του προυπολογισμού το πρώτο τρίμηνο 
του έτους που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ανα-
πληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη.
«Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 
Μαρτίου, προκύπτει ότι τα αμιγώς φορολογικά έσοδα για 
τον μήνα Μάρτιο είναι εντός των προβλέψεων. Η εξέλιξη 
αυτή - παρά το μη προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό 
lock down των τελευταίων μηνών - οφείλεται πιθανότατα 
στην καλύτερη του αναμενόμενου αντίδραση της οικονο-
μίας, τόσο στη διάρκεια των επαναλαμβανόμενων lock 
down του 2021 όσο και στο τελευταίο τρίμηνο του 2020» 
τόνισε, μεταξύ άλλων άλλων, σε δήλωσή του Θεόδωρος 
Σκυλακάκης. Οπως σημείωσε «οι προβλέψεις εσόδων του 
προϋπολογισμού στηρίχθηκαν στην υπόθεση σημαντικά 
μεγαλύτερης ύφεσης κατά τη διάρκεια του τέταρτου τρι-
μήνου του 2020 σε σχέση με αυτή που τελικά διαπίστω-
σε η ΕΛΣΤΑΤ». Ο αναπληρωτής υπουργός επισήμενε ότι 
«σημαντικό ρόλο στην μέχρι σήμερα ανθεκτικότητα των 
δημοσίων εσόδων έχει διαδραματίσει η διατήρηση της 
κουλτούρας πληρωμών και ο υψηλός - για τις συνθήκες 
της πολύ δύσκολης για όλους αυτής περιόδου - βαθμός 
συμμόρφωσης των φορολογουμένων στις υποχρεώσεις 
τους. Η στάση αυτή των φορολογούμενων είναι καθο-
ριστική για την αντοχή των δημόσιων οικονομικών και 
αποτελεί συνεπώς θεμέλια λίθο της δυναμικής ανάκαμψης 
που προσδοκούμε ότι θα ακολουθήσει μετά την λήξη της 
πανδημίας».
Ειδικότερα, όπως εξήγησε ο Θ. Σκυλακάκης, τα έσοδα από 
φόρους ανήλθαν σε 2,918 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 391 
εκατ. ευρώ ή 11,8% έναντι του στόχου που έχει περιλη-
φθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. 
Εάν ληφθεί υπόψη ότι η είσπραξη του μερίσματος της 
Τράπεζας της Ελλάδος μετατοπίζεται χρονικά σε επόμενο 
μήνα, τα έσοδα από φόρους εμφανίζονται αυξημένα κατά 
70 εκατ. ευρώ ή 2,1%.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλε-
σης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη 
ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτί-
ου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατι-
κού προϋπολογισμού ύψους 5,725 δισ. ευρώ έναντι στό-
χου για έλλειμμα 6,605 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για 
το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση 
του Προϋπολογισμού 2021 και ελλείμματος 1,822 δισ. 
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές 
αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 3,424 δισ. 
ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4,365 δισ. 
ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 494 εκατ. ευρώ για 

την ίδια περίοδο το 2020.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπο-
λογισμού ανήλθε σε 11,497 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας 
μείωση κατά 669 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι της εκτίμησης 
για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην ειση-
γητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. 
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλ-
θαν σε 12,481 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 733 εκατ. ευρώ 
ή 5,5% έναντι του στόχου.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 10,542 δισ. ευρώ, μει-
ωμένα κατά 326 εκατ. ευρώ ή 3% έναντι του στόχου που 
έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογι-
σμού 2021. 
Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του 
κρατικού Προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την 
έκδοση του οριστικού δελτίου αναφέρει στην ανακοίνω-
σή του το υπουργείο Οικονομικών.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 983 εκατ. ευρώ, μει-
ωμένες κατά 64 εκατ. ευρώ από το στόχο (1.047 εκατ. 
ευρώ). 
Τα έσοδα του Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
ανήλθαν σε 1,112 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 303 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2021 το σύνολο των καθαρών 
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 2,964 
δισ. ευρώ μειωμένο κατά 949 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον 
μηνιαίο στόχο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο γε-
γονός ότι τον Μάρτιο 2021 δεν εισπράχτηκαν: (α) ποσό 
461 εκατ. ευρώ που αφορά μέρισμα της Τράπεζας της 
Ελλαδος (κατηγορία «Φόροι»), (β) ποσό 163 εκατ. ευρώ 
που αφορά έσοδα από ANFAs & SMPs από την Τράπεζα 
της Ελλάδος (κατηγορία «Μεταβιβάσεις»), και (γ) ποσό 
303 εκατ. ευρώ που αφορά το προβλεπόμενο αντίτιμο 
από την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Διεθνούς Αε-
ροδρομίου στο Ελληνικό (κατηγορία «Πωλήσεις παγίων 
περιουσιακών στοιχείων»). Στο σχέδιο προϋπολογισμού 
2021 είχε εκτιμηθεί ότι τα παραπάνω έσοδα θα εισπρα-
χθούν τον Μάρτιο 2021.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού ανήλ-
θαν σε 3,345 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου 
στόχου κατά 929 εκατ. ευρώ. 
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 2,918 δισ. ευρώ, μει-
ωμένα κατά 391 εκατ. ευρώ ή 11,8% έναντι του στόχου 
που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋ-
πολογισμού 2021. Εάν ληφθεί υπόψη ότι η είσπραξη του 
μερίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος μετατοπίζεται χρο-
νικά σε επόμενο μήνα, τα έσοδα από φόρους εμφανίζονται 
αυξημένα κατά 70 εκατ. ευρώ ή 2,1%. 
Οι επιστροφές εσόδων του Μαρτίου 2021 ανήλθαν σε 381 
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 21 εκατ. ευρώ 
έναντι του μηνιαίου στόχου (361 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 275 εκατ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού Προϋπολογισμού για την περίο-
δο του Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021 ανήλθαν στα 17,222 
δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,549 δισ. 
ευρώ έναντι του στόχου (18,771 δισ. ευρώ).
Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος των υπό κατανομή 
πιστώσεων που επρόκειτο να μεταφερθούν στην κατηγο-
ρία των μεταβιβάσεων εντός της περιόδου Ιανουαρίου - 
Μαρτίου, τελικά δεν μεταφέρθηκαν, κυρίως διότι υπήρξε 
μεταγενέστερη του προϋπολογισμού απόφαση, να εξυπη-
ρετηθεί μερικώς το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής 
και από πόρους του ΠΔΕ.
Οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά 
προγράμματα του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας (κατη-
γορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), 
κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 
437 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβά-
σεων. Ομοίως αυξητικά κινήθηκαν και οι δαπάνες τόκων 
κατά 216 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο. 
Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα σε σχέση με τον 
τακτικό Προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέ-
ση με τον στόχο κατά 1,297 δισ. ευρώ (πληρωμές 2,192 
δισ. ευρώ έναντι στόχου 895 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω 
των ανωτέρω αυξημένων πληρωμών του μέτρου της επι-
στρεπτέας προκαταβολής.
Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των 
μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου - 
Μαρτίου, έχει ως εξής:
α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της 
πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1.014 εκατ. 
ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 672 εκατ. ευρώ 
από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1.107 εκατ. 
ευρώ από το ΠΔΕ,
γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 137 εκατ. 
ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,
δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 85 εκατ. ευρώ, 
για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την παν-
δημία και
ε) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχει-
ρήσεων ύψους 47 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ. 
Οι δαπάνες του κρατικού Προϋπολογισμού για την πε-
ρίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021 παρουσιάζονται 
αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 
κατά 4,297 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των προαναφερθέ-
ντων μέτρων κατά της πανδημίας και των αυξημένων 
πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων και τόκων.

χΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟβΛΕΨΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021
Άντεξαν τα έσοδα παρά το lockdown της αγοράς





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 
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Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]
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Mε ορίζοντα το τέλος του 2022 εν όψει της πολιτιστικής πρω-
τεύουσας. Με στόχο «στο τέλος του 2022 ο αρχαιολογικός 
χώρος, το υφιστάμενο μουσείο, οι υποδομές εν γένει της πό-
λης να είναι έτοιμες» προχωρούν τα έργα εν όψει της Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2023. «Έχω πει πολλές φορές 
ότι το 2023, χρονιά που θα πραγματοποιηθεί η Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα, είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ελευσίνα, 
για μία πόλη που έχει πολύ μμεγάλη σημασία για την Αττική, 
αλλά και ιδιαίτερη πολιτισμική βαρύτητα στη μμεγάλη ιστορι-
κή διάρκεια. Γι’ αυτό είμαστε εδώ», δήλωσε η υπουργός Πολι-
τισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη μετά την επίσκεψή της 
στην Ελευσίνα. Η κ. Μενδώνη και ο περιφερειάρχης Αττικής 
Γιώργος Πατούλης ενημερώθηκαν για την πορεία των έργων 
ανάδειξης και αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου και 
των υποδομών του. Παράλληλα, αναζητούνται νέοι πόροι 
μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
επειδή -όπως επισημαίνει το υπουργείο Πολιτισμού- «το 
έργο της συντήρησης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώ-
ρου εντάχθηκε το 201 8 στο ΠΕΠ Αττικής-ΕΣΠΑ 2021 -2020 
με μειωμένο προϋπολογισμό και χωρίς στην ουσία να έχουν 
εκτιμηθεί σωστά οι ανάγκες των μνημείων, αλλά και χωρίς να 
έχει ληφθεί υπόψη η ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στους επισκέπτες». 
Σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, η Περιφέρεια Αττικής συμβάλ-
λει στις αρχαιολογικές εργασίες με κονδύλι 1,65 εκατ. ευρώ 
μέσω του Ε.Π. Αττική 201 4-2020. «Επιπλέον σήμερα, με την 
υπογραφή συμπληρωματικής σύβασης, προσθέτουμε και για 
την ολοκλήρωση των εργασιών ακόμα 650.000 ευρώ», πρό-
σθεσε ο περιφερειάρχης Αττικής. Παράλληλα το ΥΠΠΟΑ και η 
Περιφέρεια κάνουν τα απαραίτητα βήματα για να εξασφαλι-
στεί επιπρόσθετο κονδύλι 1,5 εκατ. ευρώ για έργα στην πύλη 
εισόδου του αρχαιολογικού χώρου. Η Περιφέρεια Αττικής θα 
συμβάλει επίσης με 6 εκατ. 900 χιλιάδες ευρώ για την ανακα-
τασκευή της Ελαιουργικής. 
Εξαγορά ακινήτου 
Καλά είναι τα νέα και για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευ-
σίνας. Η εξαγορά του ακινήτου του παλαιού Ελαιουργείου, 
ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας, από το υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, βρίσκεται στην τελική της φάση. Στο 
ακίνητο, συνολικού εμβαδού 11.799 τ.μ., θα χωροθετηθεί το 
νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Το πολυεπίπεδο έργο 
ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων την αναδιαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογικού 
χώρου με τη δημιουργία νέων σύγχρονων εκδοτηρίων, την 
απομάκρυνση των αποθηκών και τη σύνδεσή του με την 

βΗΜΑ ΤΑχΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 
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ECO-FLOATING Hotel το λένε και είναι ένα φουτουριστικό ξε-
νοδοχείο που θα ολοκληρωθεί στο Κατάρ μέχρι το 2025. To 
Hayri Atak Architectural Design Studio ήξερε καλά πως όταν 
μιλάμε για το αραβικό εμιράτο, το συνηθισμένο δεν περιλαμ-
βάνεται στο μενού. Κι έτσι οραματίστηκε ένα υπερφιλόδοξο 
έργο, ένα ξενοδοχείο που εκτείνεται από τις ακτές για να βρε-
θεί μέσα στο νερό, στην επιφάνεια του Περσικού Κόλπου. Εκεί 
ο τεράστιος κυκλικός όγκος που απαρτίζει το Eco-Floating 
Hotel περιστρέφεται αργά και σταθερά, ολοκληρώνοντας 
μια πλήρη περιστροφή εντός 24 ωρών. Η γυάλινη στέγη, 
σαν πραγματική δίνη, δεν καλύπτει απλώς το κτίριο, αλλά 
λειτουργεί και ως συλλέκτης για το βρόχινο νερό, το οποίο 
χρησιμοποιείται για το πότισμα των φυτών του ξενοδοχείου. 
Όλα είναι «πράσινα» εδώ, η ενέργεια πηγάζει από ηλιακά πά-
νελ και ανεμογεννήτριες, κάνοντας το ξενοδοχείο ενεργειακά 
αυτόνομο, χτισμένο με τις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Καθένα από τα 1 52 δωμάτια διαθέτει τη δική του βεράντα. 
Στην κατασκευή συναντάμε εσωτερικές και εξωτερικές πισί-
νες, σάουνα, σπα, γυμναστήριο και όλες τις ανέσεις των πο-
λυτελών ξενοδοχείων

Η πρόταση των WWF Ελλάς και Vouliwatch ενόψει της διά-
σκεψης του ΟΗΕ στη Γλασκώβη. Σε ανοιχτή διαδικασία συμ-
μετοχικής συνδιαμόρφωσης βρίσκεται από χθες το προσχέδιο 
της πρότασης κλιματικού νόμου με πρωτοβουλία των WWF 
Ελλάς και Vouliwatch. Έτσι, πολίτες και φορείς στην ιστοσε-
λίδα www.klimatikosnomos.gr μπορούν να υποβάλλουν 
σχόλια και να κάνουν τροποποιήσεις στο κείμενο. Έξι μήνες 
πριν από την κρίσιμη επόμενη Διάσκεψη των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική κρίση, που προγραμματίζεται στη 
Γλασκώβη (Νοέμβριος 2021), η πρωτοβουλία φιλοδοξεί 
μέχρι τότε να έχει ολοκληρωθεί η τελική πρόταση νόμου. Το 
προσχέδιο ορίζει ως νομικά δεσμευτικό στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας εντός της πενταετίας 2040 - 2045 
και προβλέπει κλιματικό προϋπολογισμό ανά πενταετία μέχρι 
το 2045, ο οποίος αναθεωρείται κατά το πρότυπο του βρε-
τανικού κλιματικού νόμου και συνδέεται με το Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίμα. Προτείνει πενταετείς κύκλους 
αξιολόγησης και αναβάθμισης στόχων και πολιτικής ώστε να 
διορθώνονται εγκαίρως πιθανές αποκλίσεις και να λαμβάνο-
νται υπόψη οι πιο πρόσφατες πολιτικές, τεχνολογικές και επι-
στημονικές εξελίξεις. Επίσης, περιλαμβάνει εμπροσθοβαρείς 
νομικά δεσμευτικούς στόχους έως το 2030 για την προώθηση 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την προστασία και 
αποκατάσταση της φύσης. Οι οργανώσεις προειδοποιούν 
πως η χώρα μας είναι ανοχύρωτη μπροστά στις ήδη αισθητές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ως εκ τούτου επείγει η 
ευθυγράμμιση της οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής 
πολιτικής με τον στόχο συγκράτησης της αύξησης της θερμο-
κρασίας σε 1,5 βαθμούς Κελσίου. 

ΤΟ ΑΠΙΘΑΝΟ ΞΕΝΟΔΟχΕΙΟ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕφΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΟ 
ΠΡΟΣχΕΔΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
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Πλατεία Ηρώων, την αποκατάσταση διαδρομών, τη δημι-
ουργία περιπάτου για ΑμεΑ κ.ά. Η κ. Μενδώνη και ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης ενημερώθηκαν για την 
πορεία των έργων.

Συμφωνία με την Israel Natural Gas Lines Στην ανά-
ληψη νέου μεγάλου Στην υποθαλάσσιου αγωγού 
στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Σωληνουρ-
γεία Κορίνθου, , θυγατρική της Cenergy Holdings. Η 
εταιρεία υπέγραψε συμφωνία για την κατασκευή και 
προμήθεια μήθεια σωλήνων χάλυβα με την Israel 
Natural Gas Lines (INGL), για το υποθαλάσσιο τμήμα 
ενός νέου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης 
μεταξύ των πόλεων Ashdod και Ashkelon. Η Chevron, 
μετά την εξαγορά της Noble Energy και ως διαχειρι-
στής των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων φυσικού αερί-
ου Leviathan και Tamar, συμφώνησε με την INGL για 
την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς φυσικού αερίου. 
Το νέο αυτό σύστημα αγωγών, επιπλέον της επέκτα-

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΤΗΣ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
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σης και των άλλων υπαρχουσών διανομής αερίου, 
θα επιτρέψει στη Chevron και τους συνεργάτες της να 
μεταφέρουν έως και 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 
φυσικού αερίου ετησίως στην Αίγυπτο. Η νέα σύμβαση 
αφορά περίπου 50 χιλιόμετρα σωλήνων χάλυβα LSAW 
εξωτερικής διαμέτρου 36 ιντσών και περιλαμβάνει 
αντιδιαβρωτική επένδυση και επένδυση τσιμέντου. . 
Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις 
της Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη Βοιωτίας εντός 
του 2021 . Η εγκατάσταση του αγωγού έχει προγραμ-
ματιστεί να ξεκινήσει το 2022. 
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Ειδικό χώρο με καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής προ-
ετοιμάζει ο δήμος της συμπρωτεύουσας, στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Horizon 2020» και έργου 
«PopMachina». Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει 
στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιδιώκο-
ντας τη συνεργασία και ενίσχυση του Οικοσυστήμα-
τος Καινοτομίας OK!Thess. «Το έργο «PopMachina” 
στοχεύει στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των 
δυνατοτήτων της», εξήγησε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Έργων Εφραίμ Κυριζίδης, σημειώνοντας ότι η πιλοτική 
εφαρμογή που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης περι-
λαμβάνει ως κύρια δράση τη δημιουργία ενός χώρου 
τεχνικής δημιουργίας, του λεγόμενου MakerSpace, ο 
οποίος θα διαθέτει ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξο-
πλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Έγκριση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
έλαβε η Motor Oil για τροποποίηση της Απόφασης Περι-
βαλλοντικών διυλιστηρίου αργού πετρελαίου στους Αγίους 
Θεοδώρους της Κορίνθου. Αυτή αφορά στην απόφαση του 
ομίλου να προχωρήσει σε επένδυση για την κατασκευή 
μονάδας επεξεργασίας και στη δημιουργία χώρου υγειονο-
μικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν από 
τη δραστηριότητα των μονάδων διύλισης. Τα σχέδια θα 
υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

Τη νέα πρόταση για τη διάσωση της Pitsos έστειλε χθες 
στην Bosch η Pyramis του Νίκου Μπακατσέλου, μεγαλώ-
νοντας την αγωνία για την τύχη της ιστορικής μονάδας. 
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η πρόταση περιλαμ-
βάνει την αγορά των μηχανημάτων και την ενοικίαση των 
εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλισθεί η ταχύτατη επα-
ναλειτουργία της μονάδας στην περιοχή του Ρέντη ενώ 
έχει εξαιρεθεί η υποχρέωση της γερμανικής εταιρείας να 
απορροφήσει για κάποιο χρονικό διάστημα την παραγω-
γή του εργοστασίου. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέ-
ρουν ότι η νέα πρόταση είναι επωφελής για τις επιδιώξεις 
των δύο πλευρών και ταυτόχρονα εξασφαλίζει τις θέσεις 
εργασίας που κινδυνεύουν να χαθούν. Η Pyramis, εφόσον 
πάρει το «πράσινο φως» των Γερμανών σκοπεύει να προ-
χωρήσει στη σταδιακή επαναπρόσληψη του συνόλου των 
εργαζομένων (περίπου 200), καθώς προτίθεται να αξιο-
ποιήσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχουν απο-
κτήσει όλα αυτά τα χρόνια στην παραγωγή κορυφαίας 

«Φρένο» στις μετακινήσεις καταναλωτών με ανεξόφλη-
τες οφειλές αλλά και δημιουργία ενός συστήματος τύπου 
«Τειρεσία», ώστε να αξιολογείται από τους προμηθευτές 
ρεύματος η φερεγγυότητα των νέων πελατών τους, ειση-
γείται η ΡΑΕ. Η αρμόδια Αρχή αναμένεται να εγκρίνει στην 
ολομέλεια της ερχόμενης εβδομάδας την τελική εισήγησή 
της, η οποία θα τεθεί σε μία ακόμη σύντομη διαβούλευ-
ση πριν πάρει τη μορφή γνωμοδότησης και στη συνέχεια 
υπουργικής απόφασης. 
Το βασικό μέτρο που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ειση-
γηθεί η ΡΑΕ είναι η δυνατότητα του παλαιού προμηθευτή 
να σταματάει τη διαδικασία μετακίνησης όταν ο κατανα-
λωτής χρωστάει πάνω από δύο λογαριασμούς ρεύματος, 
ανεξαρτήτως ποσού, και δεν έχει προχωρήσει σε διακα-
νονισμό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχική πρόταση 
της ΡΑΕ έθετε πλαφόν οφειλής για τις διάφορες κατηγορίες 
καταναλωτών - οικιακούς, εμπορικούς κ.λπ.
Στην περίπτωση που κάποιος καταναλωτής έχει αλλά-
ξει προμηθευτή και έχει διακανονίσει τις οφειλές του, τις 
οποίες όμως στην πορεία δεν εξυπηρετεί, ο παλαιός προ-
μηθευτής θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ΔΕΔΔΗΕ 
τη διακοπή της ηλεκτροδότησής του. Η βασική αυτή πρό-
ταση συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός συστήματος 
επισήμανσης τύπου «Τειρεσία», το οποίο θα αξιοποιούν 
οι προμηθευτές για να αξιολογούν τον βαθμό φερεγγυ-
ότητας των καταναλωτών. Πρόκειται για ένα σύστημα 
επισήμανσης οφειλών στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι 
προμηθευτές και θα αφορά τους οφειλέτες λογαριασμών 
ρεύματος που θέλουν να αλλάξουν πάροχο. Οι αφερέγγυ-
οι πελάτες θα επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα και οι πε-
λάτες που έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους με πράσινο. 
Η ΡΑΕ βρίσκεται επίσης σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ 
και την ΑΑΔΕ για να υπάρξει σύνδεση μετρητή ρεύμα-
τος και ΑΦΜ μέσω του Taxisnet, ώστε στην περίπτωση 
που κάποιος καταναλωτής κάνει αίτηση για σύνδεση 
ρεύματος με άλλον ΑΦΜ –πρακτική που ακολουθούν 
πολλοί– παλαιός πάροχος να μπορεί να το εντοπίσει και 
να παρέμβει. Τα «φέσια» από μετακινήσεις πελατών με-
ταξύ προμηθευτών είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί 
συνολικά την αγορά ηλεκτρισμού και όχι μόνο τη ΔΕΗ, η 
οποία το επωμίστηκε πρώτη, καθώς ο ανταγωνισμός έχει 
ενταθεί και τα ποσοστά μετακίνησης και μεταξύ ιδιωτών 
παρόχων αυξάνονται. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΡΑΕ 
προχώρησε στην επανεξέταση του πλαισίου που διέπει 
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την αλλαγή προμηθευτή μετά την ανατροπή που έφερε η 
απόφαση ακύρωσης από το ΣτΕ (1888/2020) προηγούμε-
νης απόφασης (2016) του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, που είχε θέσει απαγορευτικό στη μετακίνηση 
πελατών με ανεξόφλητες οφειλές. Η απόφαση του 2016 
ήρθε έπειτα από έντονες πιέσεις της ΔΕΗ προς το αρμόδιο 
υπουργείο και τη ΡΑΕ, καθώς πολλοί πελάτες της είδαν 
τον ανταγωνισμό ως ευκαιρία να μην αποπληρώσουν τα 
χρέη τους, με αποτέλεσμα να αλλάζουν προμηθευτή αφή-
νοντας στη ΔΕΗ τα «φέσια». 

ποιότητα προϊόντων. Η απάντηση της Bosch αναμένεται 
στις αρχές Μαΐου, λογικά μετά τον εορτασμό του Πάσχα. 
Η νέα πρόταση της Pyramis έρχεται μετά την απόρριψη 
μέρους της προηγούμενης που κατατέθηκε στα τέλη Μαρ-
τίου. Θεωρείται ως η τελευταία ευκαιρία για τη διάσωση 
του εργοστασίου, το οποίο η Bosch (BSH) αποφάσισε να 
κλείσει οριστικά στις αρχές του 202 1 . Το αρχικό πλάνο 
προέβλεπε τον τερματισμό του πριν από περίπου τέσσε-
ρα χρόνια (2017), ωστόσο ύστερα από πολιτικές πιέσεις 
η εταιρεία αναγκάστηκε να παρατείνει τη λειτουργία του 
για μερικά χρόνια. Η Πίτσος ιδρύθηκε το 1865 Κατασκευ-
άζοντας μικρές οικιακές συσκευές της εποχής, όπως φα-
ράσια, μαχαιροπίρουνα, γκαζιέρες. Το 1976 η BSH, στην 
οποία μετείχαν η Bosch - Siemens Hausgerate GmbH και 
n Siemens Hellas (κοινοπραξία 50% - 50%) απέκτησε την 
πλειονότητα (60%) των μετοχών της Πίτσος. Η Pyramis 
παράγει ανοξείδωτους και γρανιτένιους νεροχύτες, μικρο-
συσκευές, μπαταρίες, απορροφητήρες, θερμοσίφωνες 
κ.ά. Η βασική παραγωγική μονάδα, έκτασης 30.000 τ.μ. 
βρίσκεται έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης από όπου 
εξάγει σε 108 χώρες, ενώ έχει δραστηριότητες σε Ελλάδα, 
Βαλκάνια, Ιταλία, Γερμανία, ΗΑΕ, Ρωσία κ.ά.


