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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2149 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,3,4 και 5 
Ανακοίνωση ΤΕΕ για τα δικαιώματα πρόσβασης στο Κτηματολόγιο 
- Η ΚΥΑ για τα δικαιώματα πρόσβασης στο Κτηματολόγιο επιλύει 
προβλήματα δεκαετιών και κάνει πιο εύκολη τη δουλειά μηχανικών, 
επαγγελματιών και ιδιοκτητών ακινήτων
Σελ 1 και 6
Την έναρξη της εβδομάδας ενέργειας στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
κήρυξε ο ΥΠΕΝ
Σελ 7 
Βουλή-Χρ. Στακούρας: Έχει ήδη καταβληθεί το 20% των ζημιών 
λόγω “Ιανού” και σεισμού στη Σάμο – Αναλυτικά Στοιχεία – Ανακοί-
νωσε τροπολογία για τις φορολογικές δηλώσεις
Σελ 8 
Το 65% των Ελλήνων ιδιοκτητών ακινήτων θέλουν αλλά δεν μπορούν 
να ανακαινίσουν τις κατοικίες τους, σύμφωνα με έρευνα της ΠΟΜΙΔΑ
Σελ 9 
ΥΠΠΟΑ: Αποδίδονται οι διαδικτυακές πύλες για το Αρχαιολογικό 
Κτηματολόγιο και το Εθνικό Αρχείο Μνημείων
Σελ 10 
Σε τροχιά ολοκλήρωσης το νέο CCGT της MYTILINEOS στο Ενεργεια-
κό Κέντρο στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας
Σελ 11 
Σχέδιο για δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς υδρογόνου
Σελ 12 
Οι προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας ως διεθνούς εμπορευματικού 
κέντρου στην επόμενη δεκαετία στο επίκεντρο έρευνας της EY
Σελ 13 
Ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ ο τζίρος της εταιρείας Παυλίδης Μάρ-
μαρα κατά το 2020
Σελ 14 
Η Ψηφιακή Ηγεσία δεν είναι μόνο Ψηφιακή - Έλληνες επικεφαλής 
κορυφαίων επιχειρήσεων συζητούν για την εταιρική ηγεσία στην 
εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού
Σελ 15 
Η ΕΕ παρουσιάζει το σχέδιό της για την περιφέρεια Ινδίας-Ειρηνικού 
και υπογραμμίζει ότι αυτό δεν στρέφεται εναντίον της Κίνας
Σελ 16 
Η χρυσή ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης στο Οικονομικού Φό-
ρουμ των Δελφών - Από τα μνημόνια, την ύφεση και την πανδημία 
στην Ελλάδα 2.0
Σελ 17 
O Δήμος Σαρωνικού προχωρά σε αφαίρεση αυθαίρετων κατασκευ-
ών στις καταπατημένες παραλίες
Σελ 18 
Όμιλος Αλουμύλ: Σε πλήρη αναπτυξιακή πορεία το επιχειρηματικό πλάνο
Σελ 19 
Bουλή- Χ.Θεοχάρης: Κατά προτεραιότητα ο εμβολιασμός στον 
τουριστικό κλάδο - ‘Εντονη αντιπαράθεση με ΚΙΝΑΛ για άνοιγμα 
τουρισμού 14 Μαΐου
Σελ 20 
Από το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων θα εξυπηρετούνται οι 
δραστηριότητες σχετικά τα εμπορικά σήματα
Σελ 21
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 22, 23
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Η δημοσίευση σε ΦΕΚ της ΚΥΑ 11206/2021 για τα δικαιώματα 
πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά δεδομένα και η 
καθιέρωση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, που οι Έλληνες Μηχανικοί ήδη χρησιμοποιούν 
μέσα από το ΤΕΕ, αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τα θέματα 
ακινήτων και για την εργασία των Μηχανικών της χώρας. Με 
αφορμή την έκδοση της ΚΥΑ, την πιλοτική λειτουργία των νέων 
υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου και την υιοθέτηση 
των νέων σχετικών διαδικασιών, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός, δήλωσε: 
«Το θέμα των δικαιωμάτων πρόσβασης στα κτηματολογικά 
δεδομένα, χθες στα υποθηκοφυλακεία, σήμερα όπου λειτουρ-
γεί το Κτηματολόγιο και αύριο σε όλη τη χώρα, που επιτέλους 
επιλύεται, είναι μια υπόθεση που δημιούργησε επί δεκαετίες 
αχρείαστα προβλήματα και ταλαιπωρία σε χιλιάδες ιδιοκτήτες, 
μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και άλλους. Είναι 
ένα ζήτημα που δημιούργησε διαμάχες και αντεγκλήσεις επί 
σειρά ετών μεταξύ επαγγελματιών, επιστημόνων και φορέων. 
Με τη νέα ΚΥΑ, τα ορισμένα δικαιώματα πρόσβασης και τις ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου, πιστεύω 
ότι αφήνουμε πίσω το παρελθόν της γραφειοκρατίας και των 
αγκυλώσεων. 
Οι μηχανικοί αποκτούν ρητά και συγκεκριμένα πρόσβαση στα 
στοιχεία του Κτηματολογίου που χρειάζονται για να ασκήσουν 
το επάγγελμά τους και να επιτελέσουν σωστά τον επιστημονικό 
τους ρόλο. Η θεσμοθέτηση των διαδικασιών και η συγκεκρι-
μένη περιγραφή των δικαιωμάτων πρόσβασης αποτελεί μια 
αυτονόητη παρέμβαση της Πολιτεία που άργησε πολύ. Το ΤΕΕ 
συνέβαλε με κάθε τρόπο στη θετική ολοκλήρωση αυτής της 
αυτονόητης μεταρρύθμισης.  
Παράλληλα, με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το Ελ-

ληνικό Κτηματολόγιο, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, κάνουμε όλοι 
πιο εύκολα τη δουλειά μας, ιδίως οι μηχανικοί για τα αναγκαία 
τοπογραφικά διαγράμματα και την έκδοση οικοδομικών αδει-
ών, οι συναλλαγές ακινήτων θα ολοκληρώνονται πιο εύκολα, 
και οι πολίτες αντιλαμβάνονται πλέον έμπρακτα γιατί και πώς 
βοηθά το μεγαλύτερο μεγάλο έργο της χώρας (η κτηματογρά-
φηση) την πραγματική οικονομία και την κοινωνία. 
Οι αλλαγές που έρχονται θα ολοκληρωθούν σύντομα με νέες 
υπηρεσίες και ιδίως με την έναρξη του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρ-
τη, του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, την ψηφιοποίηση των 
αρχείων όλων των πολεοδομιών αλλά και των υποθηκοφυλα-
κείων της χώρας. Πιστεύω ειλικρινά ότι σε λίγα χρόνια θα έχει 
γίνει μια πραγματική επανάσταση στην ψηφιοποίηση διαδικα-
σιών και εγγράφων που αφορούν το δομημένο περιβάλλον στη 
χώρα, σχεδόν 2 αιώνες μετά τους πρώτους νόμους περί γαιών 
και ακινήτων του Ελληνικού Κράτους. 
Συγχαίρω και ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία, αλλά και 
την έμφαση στην επίλυση ζητημάτων που απασχολούν χιλιά-
δες μηχανικούς, τους συναρμόδιους Υπουργούς Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη και Δικαιοσύνης Κώστα 
Τσιάρα, τον αρμόδιο για το Κτηματολόγιο υφυπουργό Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Γιώργο Στύλιο, τον Πρόεδρο του Ελληνικού 
Κτηματολογίου Δημήτρη Σταθάκη και το Διοικητικό Συμβούλιο 
αλλά ιδίως τον Γενικό Διευθυντή του Στέφανο Κοτσώλη. Και 
μαζί θέλω να τονίσω τη συμβολή που έχουν  τα στελέχη και οι 
μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ που καλούνται να υλοποιήσουν τις δι-
αδικασίες στην πράξη. Στο χέρι όλων μας είναι να βγούμε από 
αυτήν την κρίση πιο δυνατοί και να προχωρήσουμε ακόμη πιο 
δυναμικά για την επανεκκίνηση της οικονομίας με πραγματική 
ανάπτυξη χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.» 
Αναλυτικά στις σελ 3,4 και 5 

Μετά την ολοκλήρωση της σύζευξης Ελλάδας - Ιταλίας, τον 
επόμενο μήνα θα ολοκληρωθεί η σύζευξη με την αγορά της 
Βουλγαρίας, γεγονός που θα συνεισφέρει στο να έχουμε ανε-
μπόδιστη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας και ενίσχυση του 
ανταγωνισμού, το οποίο θα λειτουργήσει σε όφελος του κατα-
ναλωτή. Προσδοκούμε, επίσης, μέχρι το τέλος του έτους μέσα 
από το Χρηματιστήριο Ενέργειας να έχουμε και την αγοραπωλη-
σία φυσικού αερίου που θα διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο 

τις επόμενες δεκαετίες.
 Αυτά επεσήμανε σύμφωνα με το ΑΠΕ ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο οποίος κήρυξε χθες την 
έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, χτυπώ-
ντας το καμπανάκι, στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Ενέργειας» η 
οποία είναι αφιερωμένη στις εισηγμένες εταιρείες του κλάδου 
ενέργειας. Αναλυτικά στη σελ 6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣβΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Η ΚΥΑ για τα δικαιώματα πρόσβασης στο Κτηματολόγιο επιλύει προβλήματα δεκαετιών 
και κάνει πιο εύκολη τη δουλειά μηχανικών, επαγγελματιών και ιδιοκτητών ακινήτων

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕβΔΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΡΥΞΕ Ο ΥΠΕΝ
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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

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) και το 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA του ΑΠΘ διοργανώνουν σή-
μερα Τρίτη, 20 Απριλίου στις 17.00, διαδικτυακή συ-
ζήτηση με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών, οι οποίοι 
καλούνται να τοποθετηθούν αναφορικά με τις προκλήσεις 
αλλά και τις ευκαιρίες που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελληνι-
κή Οικονομία στην μετά – Covid εποχή.
Η Ελληνική Οικονομία μετά από σειρά ετών οικονομικής κρί-
σης μεταβαίνει σταδιακά στη φάση επανεκκίνησής της, με κύ-
ριο οδηγό το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», όπως αυτό παρουσι-
άσθηκε από τον Πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα. 
Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης της 
Ελληνικής Οικονομίας, το οποίο και αναμένεται να επιφέρει 
δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο την Πράσι-
νη Μετάβαση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο τραπεζικός τομέας αναμένεται να δια-
δραματίσει κομβικό ρόλο, μέσω της παροχής ρευστότητας 
των Ευρωπαϊκών κονδυλίων και της απαραίτητης μόχλευσης 
κεφαλαίων. Ταυτόχρονα, η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία 
επλήγη σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία, μεταμορφώνεται 
ριζικά, με την ηλεκτροκίνηση να βρίσκεται στο επίκεντρο των 
αλλαγών, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μπορείτε να παρακολουθήστε τη διαδικτυακή συζήτηση, την 
μέσω της πλατφόρμας Zoom. Meeting ID: 910 1175 6104,  
Passcode: 890747

Η συνεδριακή εκδήλωση Infocom Security - From Cyber 
Security... to Cyber Resilience  για την Ασφάλεια Πληροφοριών 
και την Προστασία Δεδομένων θα πραγματοποιηθεί στις 21 
με 23 Απριλίου με δυνατότητα δωρεάν online παρακολού-
θησης. Το συνέδριο InfoCom Security, διοργανώνεται από τη 
Smart Press - με πυλώνες τα περιοδικά IT Security Professional 

και InfoCom - αποτελεί την κορυφαία ετήσια εκδήλωση για την 
Ασφάλεια Πληροφοριών στην Ελλάδα και το σημείο αναφοράς 
των εξελίξεων και αποτύπωσης των τάσεων στον συγκεκριμέ-
νο χώρο. Εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.infocomsecurity.gr/11o-infocom-security/forma-eggrafis/

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥζΗΤΗΣΗ 
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: 
Η ΜΕΤΑ Covid-19 ΕΠΟΧΗ”

11Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ iNfoCom SeCurity

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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

νικό Επιμελητήριο

12-13 Μαΐου 2021
4ο Διεθνές Συνέδριο Γραμματισμός 
και Σύγχρονη Κοινωνία: Μετατοπί-
σεις στην Ψηφιακή Μάθηση

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Πανεπι-
στήμιο Κύπρου

25-28 Μαΐου 2021
Power Summit 2021: Electric Decade eurelectric.org

Tο 12ο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυα-
κά, από 23 ως 25 Απριλίου και διοργανώνεται για δεύ-
τερη συνεχόμενη χρονιά από φοιτητές του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Στόχος του 12ου ΣΦΗΜΜΥ είναι η ενημέρωση σχετικά με 
τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προκλήσεις στην αγορά και 
η ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών των φοιτητών όλων των 
τμημάτων ΗΜΜΥ αλλά και παρεμφερών κλάδων.

Το συνέδριο πλαισιώνεται από καταξιωμένους ομιλητές, 
παγκοσμίου κύρους που έχουν διαπρέψει στον τομέα τους 
και επιθυμούν να προσφέρουν στην φοιτητική κοινότητα. 
Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία σε φοιτητές να παρουσιάσουν 
το έργο τους, είτε πρόκειται για επίπεδο προπτυχιακής ή δι-
πλωματικής εργασίας, ή ακόμη και διδακτορικής διατριβής. 
Τέλος, το συνέδριο συμπληρώνουν παράλληλα workshops 
και διαγωνισμοί πάνω στα διάφορα πεδία ενδιαφέροντος.

To Europe, Entrepreneurship and Sustainable Development 
Forum της Ρόδου ολοκληρώνει την πορεία του, που ξεκίνησε 
στις 17 Μαρτίου 2021, με την όγδοη εκδήλωσή του, με τίτλο 
«Δημοκρατία και Θεσμοί στη μετά-COVID εποχή» Τετάρτη, 21 
Απριλίου 2021 στις 19:00
https://fb.me/e/277ybOHCd 
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Θα πραγματοποιη-
θεί μέσω Zoom. Απαιτείται προεγγραφή.
Ομιλητές:
- Κώστας Ελευθερίου, Διδάσκων Πολιτικής Κοινωνιολογίας, 
Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ

- Γιώργος Παπανικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής Εγκλημα-
τολογίας Πανεπιστήμιο Teesside, Μεγάλη Βρετανία
- Αριστείδης Τσάτσος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής & Οικονο-
μολόγος Παν. Humboldt, Βερολίνου
Θα συντονίσει η Παρούλα Νάσκου-Περράκη, αφ. Καθηγήτρια 
Διεθνούς Δικαίου Παν. Μακεδονίας.
Όλες οι εκδηλώσεις θα μεταδοθούν ζωντανά και μέσω του κα-
ναλιού του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο στο Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCgr5CGL5d1Q38SgLn19dodQ, 
και θα διατηρηθούν εκεί στο αρχείο, για μελλοντική αναφορά.

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

12Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ eeSd forum 2021
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Η δημοσίευση σε ΦΕΚ της ΚΥΑ 11206/2021 για τα δικαιώμα-
τα πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά δεδομένα και η 
καθιέρωση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, που οι Έλληνες Μηχανικοί ήδη χρησιμοποιούν 
μέσα από το ΤΕΕ, αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τα θέματα 
ακινήτων και για την εργασία των Μηχανικών της χώρας. 
Με αφορμή την έκδοση της ΚΥΑ, την πιλοτική λειτουργία των 
νέων υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου και την υιο-
θέτηση των νέων σχετικών διαδικασιών, ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, δήλωσε: 
«Το θέμα των δικαιωμάτων πρόσβασης στα κτηματολο-
γικά δεδομένα, χθες στα υποθηκοφυλακεία, σήμερα όπου 
λειτουργεί το Κτηματολόγιο και αύριο σε όλη τη χώρα, που 
επιτέλους επιλύεται, είναι μια υπόθεση που δημιούργησε επί 
δεκαετίες αχρείαστα προβλήματα και ταλαιπωρία σε χιλιάδες 
ιδιοκτήτες, μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους 
και άλλους. Είναι ένα ζήτημα που δημιούργησε διαμάχες και 
αντεγκλήσεις επί σειρά ετών μεταξύ επαγγελματιών, επιστη-
μόνων και φορέων. Με τη νέα ΚΥΑ, τα ορισμένα δικαιώματα 
πρόσβασης και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού 
Κτηματολογίου, πιστεύω ότι αφήνουμε πίσω το παρελθόν της 
γραφειοκρατίας και των αγκυλώσεων. 
Οι μηχανικοί αποκτούν ρητά και συγκεκριμένα πρόσβαση 
στα στοιχεία του Κτηματολογίου που χρειάζονται για να 
ασκήσουν το επάγγελμά τους και να επιτελέσουν σωστά τον 
επιστημονικό τους ρόλο. Η θεσμοθέτηση των διαδικασιών 
και η συγκεκριμένη περιγραφή των δικαιωμάτων πρόσβασης 
αποτελεί μια αυτονόητη παρέμβαση της Πολιτεία που άργησε 
πολύ. Το ΤΕΕ συνέβαλε με κάθε τρόπο στη θετική ολοκλήρω-
ση αυτής της αυτονόητης μεταρρύθμισης.  
Παράλληλα, με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το 
Ελληνικό Κτηματολόγιο, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, κάνουμε 
όλοι πιο εύκολα τη δουλειά μας, ιδίως οι μηχανικοί για τα 
αναγκαία τοπογραφικά διαγράμματα και την έκδοση οικοδο-
μικών αδειών, οι συναλλαγές ακινήτων θα ολοκληρώνονται 
πιο εύκολα, και οι πολίτες αντιλαμβάνονται πλέον έμπρακτα 
γιατί και πώς βοηθά το μεγαλύτερο μεγάλο έργο της χώρας 
(η κτηματογράφηση) την πραγματική οικονομία και την κοι-
νωνία. 
Οι αλλαγές που έρχονται θα ολοκληρωθούν σύντομα με νέες 
υπηρεσίες και ιδίως με την έναρξη του Ενιαίου Ψηφιακού 
Χάρτη, του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, την ψηφιοποίηση 
των αρχείων όλων των πολεοδομιών αλλά και των υποθηκο-
φυλακείων της χώρας. Πιστεύω ειλικρινά ότι σε λίγα χρόνια 
θα έχει γίνει μια πραγματική επανάσταση στην ψηφιοποίηση 
διαδικασιών και εγγράφων που αφορούν το δομημένο περι-

βάλλον στη χώρα, σχεδόν 2 αιώνες μετά τους πρώτους νό-
μους περί γαιών και ακινήτων του Ελληνικού Κράτους. 
Συγχαίρω και ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία, αλλά 
και την έμφαση στην επίλυση ζητημάτων που απασχολούν 
χιλιάδες μηχανικούς, τους συναρμόδιους Υπουργούς Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη και Δικαιοσύνης 
Κώστα Τσιάρα, τον αρμόδιο για το Κτηματολόγιο υφυπουργό 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργο Στύλιο, τον Πρόεδρο του 
Ελληνικού Κτηματολογίου Δημήτρη Σταθάκη και το Διοικητι-
κό Συμβούλιο αλλά ιδίως τον Γενικό Διευθυντή του Στέφανο 
Κοτσώλη. Και μαζί θέλω να τονίσω τη συμβολή που έχουν  
τα στελέχη και οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ που καλούνται να 
υλοποιήσουν τις διαδικασίες στην πράξη. Στο χέρι όλων μας 
είναι να βγούμε από αυτήν την κρίση πιο δυνατοί και να προ-
χωρήσουμε ακόμη πιο δυναμικά για την επανεκκίνηση της 
οικονομίας με πραγματική ανάπτυξη χωρίς γραφειοκρατικά 
εμπόδια.» 

* - * - *
Το κείμενο της ΚΥΑ
Η ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 11206 ΕΞ 2021 δημοσιεύθηκε ήδη στο 
ΦΕΚ Β1539/15-10-2021 με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου 
πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Φο-
ρέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, των όρων και των δικαιούμενων 
προσώπων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και 
έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία κατά την παρ. 2 του άρ-
θρου 21 του ν. 2664/1998» και μπορείτε να την αναζητήσετε 
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπο-
γραφείου και στις ιστοσελίδες των συναρμόδιων φορέων.
Η ΚΥΑ ρυθμίζει ειδικά το ζήτημα του δικαιώματος πρόσβα-
σης, της επιτόπιας και διαδικτυακής έρευνας στα κτηματολο-
γικά δεδομένα και ειδικά για τους μηχανικούς ορίζεται η ίδια 
διαδικασία που ακολουθείται και σήμερα, μέσω των ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών χρήστη MyTEE και ψηφιακής υπογραφής. 
Το κείμενο της ΚΥΑ έχει ως εξής: 
(ΦΕΚ β’ 1539/15-04-2021)
(11206 ΕΞ 2021)
Καθορισμός του τρόπου πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυ-
ακής εφαρμογής του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, των 
όρων και των δικαιούμενων προσώπων για την άσκηση 
του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά 
στοιχεία κατά την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2664/1998
Αριθμ. 11206 ΕΞ 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:

α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 2664/1998 «Εθνικό 
Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275),
β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτω-
ση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Εν-
σωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ’ και 
της παρ. 19 του άρθρου 107,
γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθε-
ρη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),
δ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 
134),
ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
στ) του άρθρου 16 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλού-
στευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση 
της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
ζ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη-
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 
(Α’ 121),
η) του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
θ) του Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ι) του Π.Δ.3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» 
(Α’ 3),
ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη-
ση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

Συνέχεια στη σελ. 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣβΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Η ΚΥΑ για τα δικαιώματα πρόσβασης στο Κτηματολόγιο επιλύει προβλήματα δεκαετιών και κάνει πιο εύκολη τη δουλειά 
μηχανικών, επαγγελματιών και ιδιοκτητών ακινήτων
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Συνέχεια από τη σελ. 3
2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 
2902).
3. Την υπ’ αρ. 1034/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο 
Στύλιο» (Β’ 22).
4. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίη-
σης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β’ 762).
5. Την υπό στοιχεία. 7702 ΕΞ 2021/17.03.2021 εισήγησης 
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Διεύθυνσης Προϋπολο-
γισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, βάσει της οποίας 
από τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού και του ΜΠΔΣ, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός κτηματολογικών στοιχείων για τα οποία ασκείται 
το δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας
Τα κτηματολογικά στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 21 
του ν. 2664/1998, για τα οποία ασκείται το δικαίωμα πρό-
σβασης και έρευνας, όπως ρυθμίζεται στα επόμενα άρθρα, 
είναι τα περιεχόμενα στην περιγραφική και χωρική βάση 
του Εθνικού Κτηματολογίου στοιχεία ακινήτων, εγγραπτέων 
δικαιωμάτων και δικαιούχων, κυριότητας και διαχείρισης 
του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 10887/2007 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
(Β’ 416) και την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018, η δε 
τήρησή τους διέπεται από την αρχή της δημοσιότητας κατά το 
άρθρο 2 του ν. 2664/1998. Η ρύθμιση αφορά και στα αντί-
στοιχα αρχεία τίτλων και διαγραμμάτων, το αρχείο κτημα-
τογράφησης, καθώς και κάθε άλλο αρχείο που συγκροτείται 
και τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου με 
σχετικό περιεχόμενο.

Άρθρο 2
Πρόσωπα δικαιούμενα για την άσκηση του δικαιώματος πρό-
σβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία
1. Κάθε (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, που έχει καταχωριστεί 
στα κτηματολογικά βιβλία ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώ-
ματος, έχει δικαίωμα πρόσβασης στις κτηματολογικές εγγρα-
φές που το αφορούν και περιέχονται στην περιγραφική και 
χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου και τα αντίστοιχα 
αρχεία του άρθρου 1.
2. Οι δικηγόροι, για την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας 
στις κτηματολογικές εγγραφές και τα κτηματολογικά στοι-
χεία που αφορούν σε όλα τα εγγραπτέα δικαιώματα και τους 
εγγραπτέους περιορισμούς της εξουσίας διάθεσης τέτοιων 
δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί και καταχωριστεί στα κτη-
ματολογικά βιβλία, στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτημα-
τολογικά διαγράμματα, καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία του 
άρθρου 1.
3. Οι δικαστικοί επιμελητές, για την άσκηση της επαγγελμα-
τικής τους δραστηριότητας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και 
έρευνας στις κτηματολογικές εγγραφές και τα κτηματολογικά 
στοιχεία που αφορούν σε όλα τα εγγραπτέα δικαιώματα και 
τους εγγραπτέους περιορισμούς της εξουσίας διάθεσης τέ-
τοιων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί και καταχωριστεί 
στα κτηματολογικά βιβλία, στην απεικόνιση του ακινήτου 
στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και στα αντίστοιχα 
αρχεία του άρθρου 1, για τα ακίνητα της περιφέρειας που 
ασκούν τα καθήκοντά τους, ενόψει επίσπευσης διαδικασίας 
αναγκαστικής εκτέλεσης.
4. Οι συμβολαιογράφοι, για την άσκηση της επαγγελματι-
κής τους δραστηριότητας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις 
κτηματολογικές εγγραφές και στοιχεία που αφορούν στο 
δικαίωμα της κυριότητας και δουλείας, στην απεικόνιση του 
ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και τα 
αντίστοιχα αρχεία του άρθρου 1.
5. Οι μηχανικοί, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δρα-
στηριότητας, όταν πρόκειται: 
α) για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και έρευνας 
που προσαρτώνται κατά την κείμενη νομοθεσία σε εγγραπτέ-
ες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών πράξε-
ων, και για την επεξεργασία των συνυποβαλλόμενων κτη-
ματογραφικών διαγραμμάτων επί αιτήσεων καταχώρισης 
εγγραπτέων πράξεων που επιφέρουν γεωμετρικές μεταβολές 

ή αιτήσεων για τη διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών με 
αντίστοιχες μεταβολές κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998 
κατά τις διατάξεις του ν. 4409/2016 (Α’ 136) και ειδικότερα 
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40, καθώς και της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2216), που εξεδόθη κατά την 
ίδια εξουσιοδοτική διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/4721266/6888/19.7.2018 ίδια απόφα-
ση (Β’ 3017),
και 
β) για την έκδοση οικοδομικών αδειών, έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης και έρευνας μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνι-
κού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στις κτηματολογικές εγγραφές 
και στοιχεία που αφορούν στο δικαίωμα της κυριότητας και 
δουλείας, καθώς και στη χωρική βάση, στα αντίστοιχα αρχεία 
του άρθρου 1 και στα τοπογραφικά διαγράμματα, σκαριφή-
ματα και στην εισήγηση της Υπηρεσίας επί των αιτήσεων των 
γεωμετρικών μεταβολών.
6. Κάθε τρίτος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει δικαίωμα 
περιορισμένης πρόσβασης μόνον στα κτηματολογικά δια-
γράμματα και στην απεικόνιση των κτηματογραφημένων 
ακινήτων κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 
που αυτά φέρουν.

Άρθρο 3 Επιτόπια έρευνα
Η επιτόπια έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία κατά τον ορι-
σμό του άρθρου 1, καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία, που 
τηρούν τα Κτηματολογικά Γραφεία, είτε πρόκειται για Υποθη-
κοφυλακεία που λειτουργούν μεταβατικά ως Κτηματολογικά 
Γραφεία κατά το άρθρο 23 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), το Κτη-
ματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης της παρ. 2 του άρθρου 52 
του ν. 4277/2014 (Α’ 156), είτε για Κτηματολογικά Γραφεία 
και Υποκαταστήματα αρμοδιότητας του Φορέα κατά τον ν. 
4512/2018 (Α’ 5), από τα δικαιούμενα πρόσωπα και υπό τους 
ίδιους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στις παρ. 2 
έως 5 του άρθρου 1, διενεργείται δωρεάν κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
που διατίθενται για το σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη των ορι-
ζομένων στην υπ’ αρ. 549/2012 απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας για τα Υποθηκοφυλακεία που λει-
τουργούν μεταβατικά ως Κτηματολογικά Γραφεία (Β’ 2188).

Συνέχεια στη σελ. 5
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Το κείμενο της ΚΥΑ
 
Συνέχεια από τη σελ. 4

Άρθρο 4
Έρευνα διά ηλεκτρονικής σύνδεσης - Τρόπος - Όροι - Χρημα-
τικό αντάλλαγμα
1. Η ηλεκτρονική έρευνα και πρόσβαση στα κτηματολογικά 
στοιχεία του άρθρου 1 και τα αντίστοιχα αρχεία, όταν αυτά 
τηρούνται ηλεκτρονικά, από τα δικαιούμενα πρόσωπα κατά 
το άρθρο 2 («Χρήστες»), που έχουν έννομο συμφέρον, επι-
τυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr ΕΨΠ). Όταν ο «Χρήστης» είναι φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 
2, για την εισαγωγή στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής 
έρευνας που διαχειρίζεται ο Φορέας, το φυσικό πρόσωπο 
ή σε περίπτωση που ο «Χρήστης» είναι νομικό πρόσωπο, ο 
εκπρόσωπος αυτού, αυθεντικοποιείται με την χρήση κωδι-
κών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορι-
ακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Όταν ο 
«Χρήστης» είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στις παρ. 2, 
3, και 4 του άρθρου 2 (δικηγόρος, δικαστικός επιμελητής και 
συμβολαιογράφος), απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογα-
ριασμού από τον «Διαχειριστή», όπως ορίζεται στην υπ’ αρ. 
101/16/28.05.2020 απόφαση του Φορέα «Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο» (Β’ 2681). Όταν ο «Χρήστης» είναι Μηχανικός (παρ. 
5 του άρθρου 2), για την εισαγωγή στη δικτυακή εφαρμογή 
ηλεκτρονικής έρευνας ισχύει το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/27623/1752/2018 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2216).
Οι «Διαχειριστές» ταυτοποιούν τα μέλη τους ως «Χρήστες» 
και ελέγχουν εάν έχουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
το δικαίωμα να προβούν σε έρευνα στα κτηματολογικά 
στοιχεία, διαπιστώνουν την έλλειψη ασυμβίβαστου ή άλλου 
κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης και επιτρέπουν στα μέλη 
τους να συνεχίσει τη διαδικασία σύνδεσης. Ο σχεδιασμός και 
η λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τελούν υπό τους 
όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφο-
ρία των δεδομένων αυτών, καθώς και των διατάξεων του ν. 
4624/2019.
2. Η ηλεκτρονική υπηρεσία της έρευνας υποστηρίζεται τεχνι-

κά από το Φορέα, παρέχεται κάθε ημερολογιακή ημέρα και 
είναι 24ωρης λειτουργίας. Ο Φορέας: 
α) μεριμνά για την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία της ηλε-
κτρονικής υπηρεσίας που εξασφαλίζεται από το σχεδιασμό 
της κατάλληλης πληροφοριακής αρχιτεκτονικής και δομής, 
ώστε να εξυπηρετείται απρόσκοπτα η ταχύτατη απόκριση 
των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών, σύμφωνα με 
την αρχή της ασφάλειας των πληροφοριών κατά τα ειδικότε-
ρα οριζόμενα στην παράγραφο του παρόντος 
β) λαμβάνει μέτρα και εκτελεί ενέργειες για την πρόληψη τε-
χνικών δυσχερειών, 
γ) παρακολουθεί την υπηρεσία και εφαρμόζει ενδεχόμενα 
αναγκαίες προληπτικές ή/και διορθωτικές ενέργειες, όταν 
αυτό απαιτείται, 
δ) λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης (help desk) για την τεχνι-
κή στήριξη των «Διαχειριστών» κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.
3. Ο Φορέας οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δη-
μοσίευση της παρούσας να συντάξει και να αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα του «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής για 
την Ηλεκτρονική Έρευνα».
4. Η αναζήτηση γίνεται από το σύνολο των κτηματογραφημέ-
νων περιοχών της χώρας, όπου έχουν περαιωθεί οι εργασίες 
κτηματογράφησης και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτη-
ματολογίου. Η αναζήτηση ενεργοποιείται, ενδεικτικά, είτε με 
την εισαγωγή στοιχείων του ακινήτου για το οποίο διενεργεί-
ται η αναζήτηση, όπως ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματο-
λογίου, η ακριβής διεύθυνση, είτε με την εισαγωγή στοιχείων 
που αφορούν το δικαιούχο του εγγραπτέου δικαιώματος ή με 
άλλο πρόσφορο τρόπο και κριτήρια σύνθετης αναζήτησης, 
όπως παρέχονται στην εφαρμογή.
5. Η ηλεκτρονική σύνδεση και έρευνα διενεργείται άνευ οιου-
δήποτε χρηματικού ανταλλάγματος.
6. Για τις προσβάσεις που εκτελούνται από τα δικαιούμενα 
κατά τα αναφερόμενα πρόσωπα, με τη χρήση διαδικτυακών 
υπηρεσιών, τηρείται από το Φορέα ηλεκτρονικό πρωτόκολ-
λο.
7. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους εισαγωγή και 
αναζήτηση στην κτηματολογική βάση δεδομένων από τη 
δικτυακή εφαρμογή του Φορέα διέπεται από την αρχή της 
ασφάλειας των πληροφοριών που, σύμφωνα με τους κανό-
νες της επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα τεχνικά πρότυπα, 
ορίζεται ως η διαφύλαξη των ακόλουθων τεχνικών ιδιοτή-
των-απαιτήσεων:
 α) της ακεραιότητας, ακρίβειας και πληρότητας της πληροφο-

ρίας, όπως και των μεθόδων επεξεργασίας της, 
β) της ελεγχόμενης προσβασιμότητας και 
γ) της διαθεσιμότητας της πληροφορίας μόνο σε εγγεγραμμέ-
νους χρήστες και πρόσωπα δικαιούμενα ηλεκτρονικής σύνδε-
σης κατά τους όρους της παρούσας απόφασης.
8. Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής πρόσβασης και έρευνας 
εποπτεύεται από το Φορέα και, σε περίπτωση που ανακύπτει 
οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, διακόπτεται και 
επαναλειτουργεί μετά την άρση της.
9. Οι «Διαχειριστές» της παρ. 1 του παρόντος οργανώνουν 
και εξασφαλίζουν τη λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (help 
desk) για την τεχνική στήριξη των μελών τους που είναι χρή-
στες της εφαρμογής.
10. Ο Φορέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικά πρόσφορο 
μέτρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαχείρισης της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής σύνδεσης και έρευνας στην κτη-
ματολογική βάση δεδομένων, χωρίς να επιφέρει περιορισμό 
στην άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Ο Φορέας διατηρεί 
το δικαίωμα να μην αποδέχεται αιτήματα ηλεκτρονικής πρό-
σβασης, όταν ασκούνται κατά τρόπο καταχρηστικό.
11. Τα παραγόμενα αρχεία των αποσπασμάτων κτηματολογι-
κής βάσης (περιγραφικής και χωρικής) για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών πρόσβασης και έρευνας κατά τα προηγούμενα 
άρθρα της παρούσας απόφασης, δεν επέχουν θέση πιστοποι-
ητικού για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση, ούτε αποτελούν τίτ-
λους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και δεν δημιουργούν 
τεκμήριο γι’αυτά.
Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος
Η κατά τις παραπάνω παραγράφους διαδικτυακή εφαρμογή 
του Φορέα για ηλεκτρονική έρευνα και πρόσβαση στα κτη-
ματολογικά στοιχεία τίθεται σε πιλοτική λειτουργία από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Μετά την ολοκλήρωση της σύζευξης Ελλάδας - Ιταλίας, 
τον επόμενο μήνα θα ολοκληρωθεί η σύζευξη με την αγο-
ρά της Βουλγαρίας, γεγονός που θα συνεισφέρει στο να 
έχουμε ανεμπόδιστη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας και 
ενίσχυση του ανταγωνισμού, το οποίο θα λειτουργήσει σε 
όφελος του καταναλωτή. Προσδοκούμε, επίσης, μέχρι το 
τέλος του έτους μέσα από το Χρηματιστήριο Ενέργειας να 
έχουμε και την αγοραπωλησία φυσικού αερίου που θα δι-
αδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο τις επόμενες δεκαετίες.
 Αυτά επεσήμανε σύμφωνα με το ΑΠΕ ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο οποίος κή-
ρυξε χθες την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστη-
ρίου Αθηνών, χτυπώντας το καμπανάκι, στο πλαίσιο της 
«Εβδομάδας Ενέργειας» η οποία είναι αφιερωμένη στις 
εισηγμένες εταιρείες του κλάδου ενέργειας. «Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε, πρόσθεσε ο υπουργός, ότι ο στόχος μας πρέπει 
να είναι να διασφαλίζουμε ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας 
για όλους τους καταναλωτές είτε αυτοί είναι νοικοκυριά 
είτε επιχειρήσεις και επαγγελματίες».
Στην έναρξη της συνεδρίασης παρόντες ήταν ο πρόεδρος 
του ομίλου «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο 
Αθηνών», Γιώργος Χατζηνικολάου, ο διευθύνων σύμ-
βουλος του ομίλου «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρημα-
τιστήριο Αθηνών», Σωκράτης Λαζαρίδης, ο πρόεδρος 
του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Αθανάσιος 
Σαββάκης, ο διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Χρη-
ματιστηρίου Ενέργειας, Γιώργος Ιωάννου και ο πρέσβης 
της Νορβηγίας στην Ελλάδα, Frode Overland Andersen. 

Ο κ.Σκρέκας υπογράμμισε ακόμη ότι: «Η Ελλάδα μπορεί 
να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον μετασχηματισμό 
του κλάδου της ενέργειας, ο οποίος θα αποτελέσει βασικό 
πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης. Καμία κοινωνία και καμία 
οικονομία δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί με ισχυρούς 
ρυθμούς και με βιώσιμο, αειφόρο τρόπο, εάν δεν έχει 
προετοιμάσει κατάλληλα τον ενεργειακό της κλάδο. Η πε-
ριβαλλοντική φιλοδοξία της κυβέρνησής μας έχει αποδει-
χθεί με την απόφαση του πρωθυπουργού να προχωρή-
σουμε σε μια πολύ γρήγορη απεξάρτηση από τον λιγνίτη. 
Για να γίνει αυτό έχουμε σχεδιάσει ένα συνεκτικό στρατη-
γικό πλάνο επενδύσεων που αφορά στην προσδοκία και 
την απόφασή μας να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς 
στόχους για το 2030 και να παράγουμε πάνω από το 60% 
της ηλεκτροπαραγωγής μέσα από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας. Σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια, οι ενεργει-
ακές εταιρείες θα έχουν φυσικά σημαίνοντα ρόλο. Τίποτα 
από αυτά δεν μπορεί να γίνει εάν οι ενεργειακές εταιρείες 
δεν προχωρήσουν σε σοβαρές επενδύσεις. Και ήδη αυτό 
φαίνεται όπως για παράδειγμα με τη ΔΕΗ η οποία ανακτά 
ταχύτατα το χαμένο έδαφος σε ό,τι αφορά τη θέση της στις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Πριν από λίγες μέρες εγκρί-
θηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και την αρμόδια επιτρο-
πή η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 200MW 
στη Δυτική Μακεδονία, με την επωνυμία «Ηλιακό Βέλος», 
που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Όλα αυτά μας κάνουν αισιόδοξους ότι τελικά θα 
πετύχουμε τους στόχους και πάνω από όλα ότι ο ενεργει-

ακός κλάδος θα αποτελέσει τη βάση της ανάπτυξης. Για να 
συμβεί αυτό θα χρειαστούμε ένα σοβαρό και ώριμο Χρη-
ματιστήριο Ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση της σύζευ-
ξης Ελλάδας - Ιταλίας, τον επόμενο μήνα θα ολοκληρωθεί 
η σύζευξη με την αγορά της Βουλγαρίας, γεγονός που θα 
συνεισφέρει στο να έχουμε ανεμπόδιστη διακίνηση ηλε-
κτρικής ενέργειας και ενίσχυση του ανταγωνισμού, το 
οποίο θα λειτουργήσει σε όφελος του καταναλωτή».
Καταλήγοντας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
τόνισε ότι «προσδοκούμε μέχρι το τέλος του έτους, μέσα 
από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, να έχουμε και την αγο-
ραπωλησία φυσικού αερίου που θα διαδραματίσει έναν 
σημαντικό ρόλο τις επόμενες δεκαετίες. Γιατί δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι να διασφα-
λίζουμε ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας για όλους τους 
καταναλωτές είτε αυτοί είναι νοικοκυριά είτε επιχειρήσεις 
και επαγγελματίες».
Η «Εβδομάδα Ενέργειας» θα συνδυαστεί και με Συνέδριο 
Ενέργειας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 & 22 
Απριλίου. Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου εκπρόσωποι 
της πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και υψηλό-
βαθμα στελέχη εισηγμένων εταιρειών από το χώρο της 
Ενέργειας θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις για όλα τα 
τρέχοντα θέματα που αφορούν στον ενεργειακό κλάδο. Η 
δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου περιλαμβάνει one to one 
meetings μεταξύ εκπροσώπων των εισηγμένων εταιρει-
ών και θεσμικών επενδυτών, Ελλήνων και ξένων.

Σε ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Τμή-
μα Ηπείρου Γιάννης Λυκοτραφίτης σημειώνεται ότι: «Η 
Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ, στη 
συνεδρίασή της την Πέμπτη 8.04.2021, συζήτησε την ιδι-
αίτερα αρνητική εξέλιξη της μη συμπερίληψης και ένταξης 
– παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις και τοποθετήσεις 
των αρμοδίων παραγόντων κατά το προηγούμενο χρονι-
κό διάστημα και το κλίμα αισιοδοξίας που κατά συνέπεια 
καλλιεργήθηκε – του έργου που αφορά το τμήμα του οδι-
κού δικτύου που απομένει για την ολοκλήρωση της Ιόνιας 
οδού (από τα Ιωάννινα μέχρι την Κακαβιά) στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν μέσω 
αυτού την προσεχή περίοδο.
Το παραπάνω δυσμενές γεγονός, μας προκαλεί ιδιαίτερα 
μεγάλη ανησυχία για τις δυνατότητες και τα περιθώρια 
έναρξης της κατασκευής και υλοποίησης αυτού του τόσο 

σημαντικού, για την ευρύτερη περιοχή αλλά και για τη 
χώρα μας, οδικού έργου.
Από πλευράς μας, τονίζεται με έμφαση, δυστυχώς για μια 
ακόμη φορά, ότι συνολικά ο αυτοκινητόδρομος της Ιόνιας 
οδού έχει χαρακτηρισθεί ως έργο Εθνικής σημασίας από 
το έτος 2006, αποτελεί τμήμα του Δυτικού άξονα (Κακα-
βιά – Καλαμάτα), είναι ενταγμένος στο κεντρικό Διευρω-
παϊκό Δίκτυο Μεταφορών – ΤΕΝ από το έτος 1996, και ως 
εκ τούτου είναι απαραίτητη και άμεσης προτεραιότητας η 
ολοκλήρωσή του (με τεχνικά χαρακτηριστικά σύγχρονου 
αυτοκινητοδρόμου σε όλο του το μήκος και με υψηλό 
επίπεδο εξυπηρέτησης) μέχρι και τα σύνορα της χώρας 
μας, προκειμένου να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη, 
η συνεκτικότητα του εσωτερικού οδικού δικτύου, οι συν-
δυασμένες μεταφορές από και προς τις χώρες της Βαλκα-
νικής και της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, η συνδεσι-

μότητα και η ασφαλής μετακίνηση με ταχύτητα και άνεση.
Επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου με 
χαρακτηριστικά σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου αποτελεί 
πάγια και δημοσιοποιημένη θέση του Τμήματός μας, προ-
ϊόν διαχρονικών επεξεργασιών – από το 1997 μέχρι και 
σήμερα – μέσω Μόνιμων Επιτροπών, ομάδων εργασίας, 
ημερίδων, συνεδριάσεων και Αποφάσεων των οργάνων 
διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΗ. 
Η θέση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΗ είναι πως – σε κάθε περίπτω-
ση – επιβάλλεται η Κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς να 
εξετάσουν τους δυνατούς τρόπους άμεσης διασφάλισης 
της χρηματοδότησης αυτού του έργου, ενόψει μάλιστα 
και της ολοκλήρωσης του προγραμματισμού της νέας 
προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027». 

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕβΔΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΡΥΞΕ Ο ΥΠΕΝ , ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΤΕΕ/ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ 
ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
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Σε αναλυτική ενημέρωση της Βουλής για τις αποζημιώσεις που 
έχουν κατευθυνθεί σε πληγέντες από τον «Ιανό» και από τον σει-
σμό στη Σάμο προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας, κλείνοντας τη διαδικασία επεξεργασίας του νομοσχε-
δίου για την κρατική αρωγή σε πληττόμενους από θεομηνίες, στην 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. 
 Το σχετικό νομοσχέδιο –σύμφωνα με το ΑΠΕ- θα εισαχθεί προς 
συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής αύριο Τετάρτη, 
21/04/2021, ενώ, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, θα περιλαμβάνει νέα 
τροπολογία με διατάξεις σχετικές με τις φορολογικές δηλώσεις.
 Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι έχει ήδη δοθεί το 20% της ζημιάς. Συ-
γκεκριμένα: Στην περίπτωση του «Ιανού», έχουν χορηγηθεί σε 
επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις τριών περιφερειών, 
ποσό 6,7 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολική ζημιά 33,4 εκατ. 
ευρώ. Επίσης στη Σάμο, όπου οι επιχειρήσεις επλήγησαν και από 
τον σεισμό, αλλά και από την πλημμύρα που ακολούθησε, έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία παροχής του 20% της ζημιάς 
σε 265 επιχειρήσεις, και για ποσό 730.000 ευρώ, που αντιστοιχεί 
σε συνολική ζημιά 3,6 εκατ. ευρώ.
 Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών παρατήρησε ότι με το 
προϊσχύον καθεστώς, η εν λόγω επιχορήγηση δινόταν σε ποσο-
στό 30% της εκτιμηθείσας ζημιάς, μετά από 3 ή και περισσότερα 
έτη, ενώ πλέον, «η προκαταβολή 20% της ζημιάς της πληττό-
μενης επιχείρησης άρχισε να καταβάλλεται μέσα στις πρώτες 
εβδομάδες μετά την επέλευση της θεομηνίας». Από τη στιγμή που 
ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, αυτή της παροχής της προκαταβο-
λής, άμεσα προχωρά και η δεύτερη, που είναι η παροχή και του 
υπολοίπου ποσοστού της επιχορήγησης, τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.
 Αναλυτικά, μέχρι τώρα, για τον «Ιανό» διατέθηκαν ή εξασφαλί-
στηκαν:
 - Περισσότερα από 85 εκατ. ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής θω-
ράκισης και προστασίας στο πλαίσιο των παραχωρήσεων, μέσω 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 - 41,6 εκατ. ευρώ προς τους δήμους για άμεση αντιμετώπιση 
των ζημιών και των αναγκών αποκατάστασης υποδομών και 
δικτύων, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων.
- 89,5 εκατ. ευρώ προς τις περιφέρειες για τις αποκαταστάσεις 
υποδομών και δικτύων, μέσω των Υπουργείων Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Εσωτερικών από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων.
 - 23 εκατ. ευρώ προς τους δήμους για έργα άμεσης αντιμετώπισης 
ζημιών σε οδικά δίκτυα και υποδομές, από το Υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών.
 - Περισσότερα από 140 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και απο-
κατάσταση μεγάλων έργων υποδομών και δικτύων στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Καρδίτσας μέσω του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 - Περισσότερα από 9 εκατ. ευρώ έλαβαν 7.817 επιχειρήσεις από 
τον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής χωρίς να έχουν 
μείωση τζίρου, αλλά ως στήριξη λόγω «Ιανού», από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών.
 - 38,1 εκατ. ευρώ ως εφάπαξ ενίσχυση προς 4.764 επιχειρήσεις, 
μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το απο-
θεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού που διαχειρίζεται το 
Υπουργείο Οικονομικών.
 - 46,6 εκατ. ευρώ προς τον πρωτογενή τομέα για αποζημιώσεις 
φυτικού και ζωικού κεφαλαίου από τον ΕΛΓΑ μετά την οικονομική 
ενίσχυσή του από το Υπουργείο Οικονομικών.
 - Περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ για αποκαταστάσεις των αρδευ-
τικών δικτύων και υποδομών των ΤΟΕΒ, ώστε να μην εκτροχια-
στεί ο παραγωγικός προγραμματισμός, μέσω του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Εσω-
τερικών, με πόρους του Υπουργείου Οικονομικών και του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αντίστοιχα.
 - 16,6 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των 
νοικοκυριών και για οικοσκευή, μέσω του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού που 
διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.
 - 27,7 εκατ. ευρώ ως εφάπαξ ενίσχυση προς 6.217 κατοικίες, 
μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το απο-
θεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού που διαχειρίζεται το 
Υπουργείο Οικονομικών.
- 43 εκατ. ευρώ, ως αρχική εκτίμηση, για την παροχή στεγαστικής 
συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και για την επι-
δότηση ενοικίου και συγκατοίκησης από τα αρμόδια Υπουργεία.
 Προς τη σεισμόπληκτη Σάμο και την Ικαρία, έχουν διατεθεί ή δε-
σμευθεί:
 - 10 εκατ. ευρώ προς την Περιφέρεια για την αποκατάσταση ζημι-
ών σε δίκτυα, υποδομές και λιμένες από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 - 7,2 εκατ. ευρώ προς τους δήμους Σάμου και Ικαρίας για τις 
πρώτες αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές και δίκτυα, καθώς 
και για την προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης επικινδύνως 
ετοιμόρροπων κτιρίων, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 - Περίπου 1 εκατ. ευρώ προς τους δήμους Σάμου για προκατα-
σκευασμένες σχολικές αίθουσες από την ΚΤΥΠ του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και για αντιμετώπιση προβλημάτων 
στο δίκτυο ύδρευσης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.
 - 2,5 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοι-
κοκυριών και για οικοσκευή, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών 
από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού που διαχειρί-
ζεται το Υπουργείο Οικονομικών.
 - Περίπου 100 εκατ. ευρώ, ως αρχική εκτίμηση, για την παροχή 
στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και 
για την επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης από τα αρμόδια 
Υπουργεία.
 - 1,1 εκατ. ευρώ για την προώθηση μέτρων άρσης ετοιμορροπί-
ας για ιερούς ναούς και μνημεία μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 Όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, «παρακολουθούμε από 
κοντά τη διαδικασία στήριξης των περιοχών που έχουν πληγεί 
από θεομηνίες, ενώ, όπου χρειαστεί, επεκτείνουμε την στήριξη και 
προβαίνουμε σε πρωτοβουλίες για να ανακουφίσουμε νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις στις δύσκολες στιγμές που βιώνουν».
 Σύσκεψη για τον πρόσφατο παγετό
 Αναφερόμενος στον πρόσφατο παγετό είπε ότι σήμερα, μετά από 
οδηγία του πρωθυπουργού, πραγματοποιήθηκε σχετική σύσκε-
ψη του Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΛΓΑ, «για να δρομολογηθούν 
άμεσα τα επόμενα βήματα χαρτογράφησης, οριοθέτησης, απο-
τύπωσης, καταγραφής και αντιμετώπισης όλων των ζητημάτων 
που έχουν προκύψει».
 Τροπολογία για τις φορολογικές δηλώσεις
 Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε νέα τροπολογία 
στην οποία θα ενσωματωθούν φορολογικές διατάξεις οι οποίες 
έχουν να κάνουν με τις φορολογικές δηλώσεις, εν όψει και της 
εκκίνησης της υποβολής τους μετά το Πάσχα.

βΟΥΛΗ-ΧΡ. ΣΤΑΚΟΥΡΑΣ: ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑβΛΗΘΕΙ ΤΟ 20% ΤΩΝ ζΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ “ΙΑΝΟΥ” ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ
Αναλυτικά Στοιχεία – Ανακοίνωσε τροπολογία για τις φορολογικές δηλώσεις

«Μέσω του μετασχηματισμού και του νέου της στρατηγικού 
πλάνου, η ΔΕΗ έχει θέσει τα θεμέλια για μια ασφαλή και βιώσιμη 
ενεργειακή μετάβαση με την αναδιάταξη της παραγωγής της, τη 
μείωση των εκπομπών ρύπων, τις επενδύσεις στις ΑΠΕ και στο 
δίκτυό της», δήλωσε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, αναφέρει το ΑΠΕ.
Με αφορμή τη δράση της επιχείρησης για την Παγκόσμια Ημέρα 
της Γης στην οποία θα συμμετάσχει η ΔΕΗ στις 22 Απριλίου, ηλε-
κτροδοτώντας 4.500.000 νοικοκυριά για 24 ώρες, με ενέργεια 
αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές, με τη δωρεάν διάθεση της 
υπηρεσίας GreenPass, ο κ. Στάσσης τόνισε ακόμη : 
«Στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη ΑΠΕ μέσω ορ-
γανικής ανάπτυξης και συνεργασιών προκειμένου να φτάσει τα 
1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το 2023. Η σταδιακή από-
συρση των λιγνιτικών μονάδων θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνο-

λική αλλαγή της εικόνας της ΔΕΗ, μειώνοντας τις ποσότητες CO2 
που εκπέμπει, από 20 εκατομμύρια τόνους το 2019, σε περίπου 5 
εκατ. τόνους το 2024. Ο ηγετικός ρόλος της ΔΕΗ στον ενεργειακό 
τομέα επιτάσσει να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, 
προς όφελος της χώρας, των καταναλωτών και φυσικά του περι-
βάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στις 22 Απριλίου, δίνουμε 
έμπρακτα μία ανάσα για τη Γη, με μια δράση που έχει ουσιαστικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο». 
Η ΔΕΗ τονίζει ακόμη ότι κατά το διάστημα 2018-2020 η παραγω-
γή ενέργειας από λιγνίτη μειώθηκε κατά 61,9%, ενώ οι εκπομπές 
CO2 μειώθηκαν κατά 47,6%. Μόνο το 2019, έγιναν περισσότερες 
από 100.000 δενδροφυτεύσεις σε ορυχεία, ανακυκλώθηκε το 
55% του νερού στις πετρελαϊκές μονάδες, ενώ παράχθηκαν 259 
GWh ενέργειας από ΑΠΕ.
Το πρόγραμμα της επιχείρησης περιλαμβάνει ακόμη:

- την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο μίγμα ενέργειας στο 
20% έως το 2023, 
- τη δημιουργία 1.000 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινή-
των μεσοπρόθεσμα και 10.000 μακροπρόθεσμα, 
- την υλοποίηση επενδύσεων για την αντικατάσταση παλαιών 
Θερμικών Μονάδων Παραγωγής με νέες σύγχρονης τεχνολογίας,
- τη συνέχιση των εκτεταμένων προγραμμάτων περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των εδαφών με διαμορφώσεις τελικών επιφα-
νειών, δενδροφυτεύσεις, αναδιάρθρωση καλλιεργειών και δημι-
ουργία ζωνών πρασίνου, όπως και της προστασίας των υδάτων 
και της πανίδας, με τη δημιουργία κατάλληλων έργων υποδομής 
(λιμνών και υδροβιοτόπων). 

«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ»: Η ΔΕΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙ 4.500.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Το 65% των Ελλήνων ιδιοκτητών ακινήτων θέλουν αλλά 
δεν μπορούν να ανακαινίσουν τις κατοικίες τους, σύμφω-
να με έρευνα της Διεθνής Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(International Union of Property Owners - UIPI) της οποίας 
είναι μέλος η ΠΟΜΙΔΑ.
Η διαδικτυακή έρευνα είχε ως στόχο να εκτιμήσει την ικανό-
τητα και την προθυμία των ευρωπαίων ιδιοκτητών ακινήτων 
να ανακαινίσουν τις κατοικίες τους, είτε πρόκειται για ιδιοκα-
τοικούμενες, είτε πρόκειται για ενοικιαζόμενες κατοικίες από 
εκμισθωτές που διαθέτουν μια ή περισσότερες κατοικίες στην 
αγορά για εκμίσθωση. Επίσης να διαπιστώσει πώς η κτηματα-
γορά και τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν τις επερ-
χόμενες υποχρεώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση των ακινή-
των τους, ώστε να καταστούν πιο φιλικά προς το περιβάλλον 
και αν η κρίση της πανδημίας έχει αλλάξει τους στόχους και τις 
φιλοδοξίες τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 10.000 ιδιοκτήτες 
κατοικιών από 36 ευρωπαικές χώρες. Η έρευνα διεξήχθη στο 
πλαίσιο του προγράμματος TripleA-Reno που χρηματοδο-
τείται από την Ε.Ε., καθώς θα τροφοδοτήσει το έργο και τα 
προγράμματα της UIPI για τη βελτίωση της ενεργειακής από-
δοσης του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος.
Στη χώρα μας η έρευνα διεξήχθη μέσω της ΠΟΜΙΔΑ και της 
ιστοσελίδας της www.pomida.gr, με ελεύθερη συμμετοχή 
ιδιοκτητών, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Η παρούσα έκθεση αντλεί δεδομένα και συμπεράσματα από 
τα αποτελέσματα που ελήφθησαν στην Ελλάδα, όπου 728 
άτομα απάντησαν στην διαδικτυακή έρευνα μέσω της ιστο-
σελίδας της ΠΟΜΙΔΑ.
 
Κύρια ευρήματα της έρευνας ήταν: 
- Το 86% των ερωτηθέντων θεωρούν σημαντικό να ανα-
καινίσουν τις ιδιοκτησίες τους κάνοντάς τις ενεργειακά απο-
δοτικότερες και βιώσιμες, και ότι το 65% των ερωτηθέντων 
θέλουν αλλά δεν μπορούν να ανακαινίσουν τις κατοικίες τους.
- Η έλλειψη επιδότησης και ουσιαστικών φορολογικών κινή-
τρων είναι από τα κύρια εμπόδια για την ανακαίνιση κατοικι-
ών και πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά καθόσον 
πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
είναι οι πλέον κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία στο «Κύμα 
Ανακαίνισης» (Renovation Wave).
- Το 86,26% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι ωφέλιμο να 
κάνουν τις ιδιοκτησίες τους πιο ενεργειακά αποδοτικές και βι-
ώσιμες προκειμένου να αυξήσουν την μισθωτική ή εμπορική 
αξία του ακινήτου τους (71,57%), να εξοικονομήσουν χρήμα-
τα (71,24%), να βοηθήσουν το περιβάλλον (58,01 %) και να 

ζήσουν πιο άνετα (51,14%).
Επιπλέον, οι μισοί από τους ερωτηθέντες βλέπουν οφέλη σε 
όλες τις κατηγορίες. Πριν από το χτύπημα της πανδημίας, το 
71% των ερωτηθέντων σχεδίαζε να πραγματοποιήσει μικρές 
ή εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης για να καταστήσει την κα-
τοικία τους ή τις ιδιοκτησίες τους ενεργειακά πιο αποδοτικές. 
Από αυτούς το 65,98% σχεδίαζε την αντικατάσταση παραθύ-
ρων,το 61,41% την ανακαίνιση της μόνωσης, το 56,64% την 
αντικατάσταση θερμικών εγκαταστάσεων και το 36,31% την 
ανακαίνιση της πρόσοψης. 
Ανακαινίσεις σχετικά με την αντικατάσταση συμβατικών πη-
γών ενέργειας που ήταν επίσης δημοφιλείς ανάμεσα στους 
Έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων είναι οι εξής: ηλιακή ενέργεια 
(25,73%), ανακαίνιση οροφής (23,86%), εγκατάσταση 
έξυπνων συστημάτων (20,95%), αντικατάσταση εγκατα-
στάσεων φωτισμού (19,92%) και - αντικατάσταση οικιακών 
συσκευών (14,52%).
Μικρότερο ενδιαφέρον κατεγράφη για την ανακαίνιση συ-
στημάτων εξαερισμού και την αντικατάσταση της συμβατικής 
πηγών ενέργειας με γεωθερμική ενέργεια και άλλες μεθόδους.
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανά ακίνητο που οι ερω-
τηθέντες ήταν πρόθυμοι να επενδύσουν στις ανακαινίσεις 
ήταν: έως 5.000 ευρώ στο 16,39% των ερωτηθέντων, με-
ταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ στο 35.48%, μεταξύ 10.000 και 
20.000 ευρώ στο 26.14%, από 20.000 και άνω στο 21,99% 
των ερωτηθέντων.
 
Εμπόδια στην ανακαίνιση 
Μεταξύ εκείνων που δεν σχεδιάζουν να ανακαινίσουν, το 
64,77% δήλωσε ότι θα ήθελε να ανακαινίσει αλλά δεν διαθέτει 
τα απαραίτητα κεφάλαια και το 17,62% δήλωσε ότι τα σπίτια/
ακίνητά τους δεν χρειάζονται ανακαίνιση.
Οι υπόλοιποι έδειξαν ότι δεν γνωρίζουν αρκετά για το θέμα 
ή δεν μπορούν να βρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, αλλά ένα 
υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε άλλους λόγους 
όπως ανακαινίσεις που είχαν προηγουμένως διεξαχθεί, την 
αβεβαιότητα της απόσβεσης της επένδυσης ή προβλήματα 
συνιδιοκτησίας.
Όσον αφορά τα πιθανά προγράμματα βοήθειας που θα μπο-
ρούσαν να συνδράμουν στο να αλλάξουν γνώμη για την 
ανακαίνιση ιδιοκτήτες ακινήτων σχετικά με την ανακαίνιση 
το 49,74% απάντησε θετικά (49,74%) σε εργαλεία χρημα-
τοδότησης, το 24,35% απάντησε αρνητικά και το 25,91% 
παρέμεινε αναποφάσιστο.
Στο ερώτημα σχετικά με τη συγκέντρωση επαγγελματικών 

υπηρεσιών όπως τα One-Stop-Shops (OSS) που θα συμβού-
λευαν και θα διευκόλυναν τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες 
να αποφασίσουν το33,68% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 
θα άλλαζε γνώμη, 26,94% δεν θα άλλαζε γνώμη και *39,38 
% δηλώνει αναποφάσιστο.
 
Επίδραση της πανδημίας στην ανακαίνιση 
Η κρίση που έφερε η πανδημία έχει επηρεάσει τις δυνατότητες 
και τις προσδοκίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων από όλες τις 
απόψεις. Όσον αφορά την ανακαίνιση κατοικιών, το 67,41% 
των Ελλήνων ιδιοκτητών ακινήτων τόνισε σε αυτήν την 
έρευνα ότι η πανδημία άλλαξε τα σχέδιά τους. Συγκεκριμένα 
το 64,93% αποφάσισαν ως επί το πλείστον να αναβάλουν τα 
σχέδιά τους, το 23,98% εγκατέλειψαν την ιδέα και το
19,23% μείωσαν τα σχέδιά τους.
Όσον αφορά τους νέους προϋπολογισμούς που σκέφτονταν 
αυτοί οι ερωτηθέντες να επενδύσουν στην ανακαίνιση, δι-
πλασιάστηκε το ποσοστό των ατόμων που υπολογίζουν 
να δαπανήσουν λιγότερα από 5.000 ευρώ ενώ μειώθηκε 
σημαντικά το ποσοστό των ατόμων που επιθυμούσαν να 
επενδύσουν μεταξύ 5.000 και 20.000 ευρώ ή περισσότερα 
από 20.000 ευρώ. Γενικότερα, 6 στους 10 ερωτηθέντες σε 
αυτήν την έρευνα στην Ελλάδα δήλωσαν ότι η πανδημία και 
η συνακόλουθη κρίση επηρέασαν αρνητικά την άποψή τους 
για την ανακαίνιση. Οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες ακι-
νήτων που άλλαξαν γνώμη τη θεωρούν συγκριτικά σημερινή 
μικρότερη προτεραιότητα (73,39%), ενώ ποσοστό 22,74% 
πιστεύει ότι είναι πιο σημαντική από ποτέ.
 
Κίνητρα για ανακαίνιση 
Καθώς το οικονομικό είναι το πλέον βασικό εμπόδιο που αντι-
μετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για την πραγματοποίηση 
ανακαίνισης, τα κίνητρα που οι ερωτηθέντες εκτιμούν ως 
απολύτως απαραίτητα για να τους βοηθήσουν είναι η επι-
δότηση των ανακαινίσεων (74,61%), η έκπτωση στον φόρο 
ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) (71,83%), η έκπτωση και φοροαπαλλαγές 
στον φόρο εισοδήματος (46,75%) και η μείωση του ΦΠΑ 
(40,40%).
Υπηρεσίες όπως επαγγελματικές και τεχνικές συμβουλές 
(24,92%) και One-Stop-Shops (OSS) (18,58%) είναι επίσης 
σε υψηλή εκτίμηση από τους ερωτηθέντες. ‘Αλλα κίνητρα 
όπως διαφορετικοί τύποι επισκευαστικών δανείων και δάνεια 
με ευνοϊκούς όρους είναι επίσης ευπρόσδεκτα, αλλά σε χαμη-
λότερο ποσοστό
.

ΤΟ 65% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΛΟΥΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥΣ
Σύμφωνα με έρευνα της ΠΟΜΙΔΑ
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Αποδίδονται από το ΥΠΠΟΑ οι διαδικτυακές πύλες των έργων 
«Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» και «Εμπλουτισμός των Ψηφια-
κών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος 
του Εθνικού Αρχείου Μνημείων». 
Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, σήμερα, Τρίτη 20 
Απριλίου 2021, παρουσιάζονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Εθνικού Αρχείου Μνημείων, στην πολιτική και διοικητική ιεραρ-

χία του ΥΠΠΟΑ, οι διαδικτυακές πύλες των έργων «Αρχαιολογικό 
Κτηματολόγιο» και «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών 
των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού 
Αρχείου Μνημείων».
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, που παραθέτει το ΑΠΕ, η 
διαδικτυακή πύλη του έργου «Αρχαιολογικού Κτηματολογίου» 
δίνεται άμεσα σε πιλοτική λειτουργία στους θεσμικούς εταίρους 

(συναρμόδια υπουργεία, Τ.Ε.Ε. κ.α.). Τον Ιούνιο 2021, το έργο 
ολοκληρώνεται και αποδίδεται και στους πολίτες. 
Η διαδικτυακή πύλη του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών 
Συλλογών των Κινητών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του 
Εθνικού Αρχείου Μνημείων» αποδίδεται στους πολίτες αμέσως 
μετά την επίσημη παρουσίασή του, την Τρίτη 24 Απριλίου 2021, 
όπως πληροφορεί η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Προχωράει η επένδυση στα Αστέρια Γλυφάδας, και θα ξεκινήσει 
η λειτουργία τον Μάϊο, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελ-
τίο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Μάρτιο 
2021, που δημοσιεύει το ΑΠΕ.
Επίσης, προχωρούν όλες οι επενδύσεις των Brown Hotels με 
μεγάλη ταχύτητα για το καλοκαίρι.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο ηλεκτρονικό δελτίο για τις 
δράσεις του υπουργείου τον περασμένο μήνα, το οποίο αναρ-
τήθηκε σήμερα και στο twitter του υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων ‘Αδωνι Γεωργιάδη: 
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Περάσαμε από τη Βουλή την τελική σύμβαση του 
Υπουργείου Οικονομικών και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη 
του ΣΥΡΙΖΑ.
- ΕΑΒ: Προχωράνε κανονικά οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ με με-
γάλη ταχύτητα και η Lockheed Martin επαναδραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα.
- ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: Προχωράει ο διαγωνισμός για την 
Πολιτεία Καινοτομίας στη ΧΡΩΠΕΙ.
- BROWN HOTELS: Προχωράνε όλες οι επενδύσεις των Brown 
Hotels με μεγάλη ταχύτητα για το καλοκαίρι.
- ΣΔΙΤ - Τρία νέα έργα ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: 
1. Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας,Σερρών, Κιλκίς και 
Ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και Συντή-
ρηση και Διαχείριση αυτών μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 120 

εκατ. ευρώ.
2. «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Ηρακλείου και Χανίων και 
Ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου και Συντήρηση 
και Διαχείριση Αυτών μέσω ΣΔΙΤ» προϋπολογισμού 121,38 
εκατ. ευρώ.
3. «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βόλου και 
Ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λάρισας, Καρδίτσας, 
Τρικάλων και Συντήρηση και Διαχείριση Αυτών μέσω ΣΔΙΤ» 
προϋπολογισμού 68,9 εκατ. ευρώ.
- Υπογραφή δύο νέων χρηματοδοτικών συμβάσεων μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων: Με τις συμβάσεις αυτές θα προστε-
θούν αναγκαίοι πόροι στην ελληνική οικονομία για έργα τοπικά 
και φιλοπεριβαλλοντικά, έργα που θα ξαναβάλουν μπρος την 
ελληνική οικονομία.
- ΕΠΑνΕΚ -ΕΣΠΑ: Ένταξη 317 νέων επιχειρηματικών σχεδίων, 
συνολικής δημόσιας δαπάνης 22.158.558 ευρώ, στην «Εργα-
λειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχει-
ρήσεων».
- Νέο ειδικό ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών αρχικού 
ύψους 60 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση νεοφυών καινο-
τόμων επιχειρήσεων
- Ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που παρέμειναν 
κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την εορταστική 

περίοδο 2020
- Εξήντα εκατ. ευρώ για την στήριξη των ελληνικών νεοφυών 
επιχειρήσεων του ELEVATE GREECE
- Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΣΥΠ και ΕΣΑμεΑ 
για την καθιέρωση και τη λειτουργία του σήματος προσβασιμό-
τητας ΑμεΑ και σχετικών μητρώων 
- Σε ισχύ τα φορολογικά κίνητρα για τους Επενδυτικούς Αγγέ-
λους: Μετατρέπουμε την Ελλάδα σε μια επιχειρηματικά φιλική 
χώρα που προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις, ιδιαίτερα στις 
νεοφυείς επιχειρήσεις και στην υψηλή τεχνολογία. Με τα κίνη-
τρα που θεσπίσαμε για τους Επενδυτικούς Αγγέλους δίνουμε 
ένα έμπρακτο δείγμα αυτής μας της πολιτικής.
- Β’ Φάση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος EUIPO: Μείωση 
50 % στα βασικά τέλη αίτησης σημάτων, σχεδίων και υποδειγ-
μάτων
- Επίσπευση συγκρότησης Επιτροπών Ελέγχου Αξιολόγησης 
των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς υπαγωγή 
στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ: Μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, 
πάνω από 700 εκατ. ευρώ. 
- ΕΠΑνΕκ Ε-λιανικό: Προχωράει ο διαγωνισμός για την επιδότη-
ση ύψους έως 5.000 ευρώ για ηλεκτρονικό κατάστημα. 
- ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Προχωράει κανονικά η επένδυση και θα 
ξεκινήσει λειτουργία τον Μάιο. 

Μπαράζ ηλεκτρονικών ελέγχων και διασταυρώσεων ξεκινά η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να εντοπί-
σει αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου 
Airbnb, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Με απόφαση του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δί-
νει εντολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες για τη συγκέντρωση και 
τον έλεγχο στοιχείων που αφορούν ακίνητα που διατίθεται για 
βραχυχρόνια μίσθωση μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών 
Airbnb, ΗomeAway, Booking.com κ.α. Παράλληλα, προς την 
κατεύθυνση των ελέγχων θα επιστρατευτούν και οι ελεγκτές του 
υπουργείου Τουρισμού και της Οικονομικής Αστυνομίας. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία το πρόστιμο για όσους δεν δηλώνουν 
στην Εφορία τα πραγματικά εισοδήματά τους απο την εκμετάλευ-
ση των ακινήτων τους μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τύπου 
Aibnb ανέρχεται σε 5.000 ευρώ και φθάνει μέχρι και τις 20.000 
ευρώ για επανάληψη της παράβασης μέσα σε διάστημα ενός 
έτους

Ειδικότερα οπως προκύπτει απο την εγκύκλιο του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ:
- Για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα χρησιμοποιηθούν μικρά 
συνεργεία ελέγχου από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και του υπουργεί-
ου Τουρισμού ενώ θα συνδράμει και η Οικονομική Αστυνομία. 
   - Εφόσον εντοπίζονται ακίνητα, τα οποία είτε δεν εγγράφηκαν 
στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτή-
θηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του 
Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή 
του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθ-
μού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 
τα στοιχεία των ακινήτων και «Διαχειριστών», από όπου προκύ-
πτει το είδος της παράβασης και η ημερομηνία διαπίστωσής τους
   - Ο ιδιοκτήτης καλείται εντός 10 ημέρων προς ακρόαση στην 
Εφορία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.
   - Το αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβάλλεται για κάθε μία 
από τις εξής παραβάσεις:

   - Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας 
Διαμονής»
   - Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο 
Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινή-
του» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο 
προβολής,
   - Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος 
Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης 
(Μ.Α.Γ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρ-
μες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχει-
ριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο 
«Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».
- Το πρόστιμο επιβάλλεται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση 
που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή 
τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επι-
καρπωτή του ακινήτου.

ΥΠΠΟΑ: ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Και το Εθνικό Αρχείο Μνημείων

ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΝ ΜΑΪΟ
Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του ΥΠΑΝ

ΣΤΟ «ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ» ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΟΙ βΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ AirBNB
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* Παραλαβή και εγκατάσταση του μεγαλύτερου και 
πιο αποδοτικού αεριοστρόβιλου που καθιστά τη 
νέα μονάδα τον πιο αποτελεσματικό σταθμό παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη
   * Η mytiLiNeoS γίνεται η πρώτη ιδιωτική εταιρεία 
που συνεισφέρει στο εθνικό ενεργειακό σύστημα 
με μία μονάδα τελευταίας τεχνολογίας
   * Το Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου συμ-
βάλλει στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας και 
αποτελεί σημαντικό πυρήνα ανάπτυξης και της ευ-
ρύτερης περιοχής
Παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώ-
στα Σκρέκα, και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 
της MYTILINEOS, Ευάγγελου Μυτιληναίου, πραγματοποιή-
θηκε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών και παρου-
σίαση του βασικού εξοπλισμού της νέας μονάδας με καύσιμο 
φυσικό αέριο (CCGT) στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου 
Βοιωτίας, που θέτει την αναβαθμισμένη ηλεκτροπαραγωγική 
δυναμικότητα της εταιρείας σε νέα ισχυρή τροχιά, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ.
Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της που αναμένεται 
στο τέλος του 2021, η επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, κα-
θιστά τη μονάδα ως τη μεγαλύτερη, αποδοτικότερη και πλέ-
ον σύγχρονη στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη, αναφέρει το 
ΑΠΕ. Ο αεριοστρόβιλος 9HA.02 της General Electric (GE), ο 
πρώτος τύπου «H» που εγκαθίσταται στην Ελλάδα, κατέφθα-
σε και τοποθετείται στη νέα μονάδα κι όταν τεθεί σε λειτουργία 
θα αποδίδει 826MW στο δίκτυο, με 63% θερμική απόδοση, 
συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Με την 

προσθήκη του νέου σταθμού, η συνολική παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας της MYTILINEOS θα υπερβεί τα 2.000 MW, 
μη συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας.
Την αξία της επένδυσης και τη σημασία της για την απρόσκο-
πτη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος το 2022, ανέδει-
ξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας: 
«Επενδύσεις σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως το εργοστά-
σιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της MYTILINEOS, που 
προχωρούν ακόμη και εν μέσω πανδημίας, αναδεικνύουν 
την εμπιστοσύνη της στη χώρα. Το νέο εργοστάσιο θα βοη-
θήσει να πετύχουμε τους στόχους της γρηγορότερης απολι-
γνιτοποίησης στην Ευρώπη που ως Κυβέρνηση έχουμε θέσει. 
Είναι μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που θα 
διασφαλίσει τη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου για να 
πετύχουμε τον άλλο μεγάλο στόχο που έχουμε, το να έχουμε 
πάνω από 60% συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2030. Εδώ σήμερα, 
αποδεικνύεται ότι υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποί-
οι παρόλες τις ιδιόμορφες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η 
πανδημία, εντούτοις αναλαμβάνουν τον επενδυτικό κίνδυνο 
και τολμούν να επενδύσουν τεράστια ποσά στον τόπο μας, με 
αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη 
της χώρα μας. Δημιουργούν, παράγουν τεχνογνωσία, χρησι-
μοποιούν αυτό το πανάξιο ανθρώπινο δυναμικό, τα ελληνό-
πουλα, επιστήμονες, εργατοτεχνίτες. Και με αυτό τον τρόπο 
συμβάλλουν συνολικά και στην κοινωνική συνοχή αλλά και 
παράγουν τεχνογνωσία που στη συνέχεια εξάγουν και αντα-
γωνίζονται ως ίσο προς ίσο, τους γιγαντιαίους ανταγωνιστές 
μας στο εξωτερικό».

«Η παραλαβή και τοποθέτηση του μεγαλύτερου και πιο απο-
δοτικού αεριοστρόβιλου από τους συνεργάτες μας τη GE, 
αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη MYTILINEOS. Είμαστε 
ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς βρισκόμαστε πλέον κοντά στην 
ολοκλήρωση μιας σημαντικής επένδυσης και μάλιστα χωρίς 
να παρεκκλίνουμε από τον αρχικό μας σχεδιασμό. Ο Τομέας 
Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας, ήταν για εμάς εγ-
γύηση επιτυχίας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η MYTILINEOS 
θα καταστεί σημείο αναφοράς για τη μετάβαση στην πράσινη 
ενέργεια στην Ελλάδα» δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS. 
Με την επένδυση αυτή, η MYTILINEOS γίνεται η πρώτη ιδιω-
τική εταιρεία που συνεισφέρει στο εθνικό ενεργειακό σύστημα 
με μία μονάδα τελευταίας τεχνολογίας, ενόψει της ενεργειακής 
μετάβασης της χώρας. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της επέν-
δυσης θα δημιουργήσει ένα σημαντικό οικονομικό πυρήνα 
για την ευρύτερη περιοχή δημιουργώντας νέες θέσεις εργα-
σίας και οικονομικές συνέργειες ενώ υποστηρίζει τη δέσμευση 
της εταιρείας για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της 
αποτυπώματος σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.
MYTILINEOS: H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση 
στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσι-
κού Αερίου, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευ-
σης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε στην 
Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,9 
δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 3.850 άμεσους 
και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Οι Ψηφιακές Τεχνολο-
γίες και η συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη» συνδιοργανώνουν για πρώτη φορά, σήμερα 
Τρίτη, 20 Απριλίου, στις 18:30, οι Ελληνικοί σύλλογοι 
αποφοίτων του LSE και του INSEAD, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα εξεταστούν θέματα 
σχετικά με την επίδραση των ψηφιακών τεχνολογιών 
στον επιχειρηματικό και τραπεζικό κλάδο, στον τομέα της 
υγείας, της εκπαίδευσης καθώς και γενικότερα στην ελλη-
νική οικονομία και κοινωνία. 
Χαιρετισμό θα απευθύνουν: 
Καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός 

Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Δι-
οίκησης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, 
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών - Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση 
Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε) - Πρόεδρος, Ελληνικός Σύλλογος 
Αποφοίτων LSE,
Βασίλης Κουτεντάκης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, Ανώτερος 
Γενικός Διευθυντής, Τράπεζα Πειραιώς – Πρόεδρος, Ελ-
ληνικός Σύλλογος Αποφοίτων INSEAD.
Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι: Πέγκυ Αντωνάκου, 
Γεν. Διευθύντρια, Google ΝΑ Ευρώπης, Γιώργος Δου-
κίδης, Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Μέλος του Ανώτατου Συμβου-
λίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δρ. 
Ίλια Θεοτοκά, Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, 
Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο 
Νοσοκομείο, Μυρτώ Παπαθάνου, Συνιδρύτρια - Partner, 
Metavallon Venture Capital. 
Τη συζήτηση θα συντονίσει η Άννα Παπαδημητρίου, Τα-
μίας Δ.Σ., Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων LSE - Εκτελεστι-
κή Διευθύντρια της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.
Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τον σύνδε-
σμο: https://www.livemedia.gr/inseadlse

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΝΕΟ CCGt ΤΗΣ mytiLiNeoS ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ βΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 
Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες και η συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
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Τη δημιουργία ενός δικτύου μεταφοράς υδρογόνου μήκους 
39.700 χιλιομέτρων έως το 2040, που θα συνδέει 21 ευρωπα-
ϊκές χώρες προτείνουν 23 Διαχειριστές Συστήματος Φυσικού 
Αερίου - μεταξύ αυτών και ο ΔΕΣΦΑ - που συμμετέχουν στην 
πρωτοβουλία European Hydrogen Backbone (EHB), αναφέρει 
το ΑΠΕ.
Περίπου το 69% του προτεινόμενου δικτύου μεταφοράς υδρο-
γόνου αποτελείται από μετασκευασμένους υφιστάμενους αγω-

γούς φυσικού αερίου. Το υπόλοιπο 31% των νέων αγωγών 
χρειάζονται για τη σύνδεση νέων χρηστών και βρίσκονται σε 
χώρες με μικρά δίκτυα φυσικού αερίου σήμερα, αλλά με μεγά-
λη αναμενόμενη ζήτηση και προσφορά υδρογόνου στο μέλλον.
Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση του σχεδίου, το 
όραμα για μία «ραχοκοκαλιά» υδρογόνου μήκους περίπου 
40.000 χλμ. έως το 2040 απαιτεί μία εκτιμώμενη συνολική 
επένδυση ύψους 43 - 81 δισ. ευρώ. Η επένδυση ανά χιλιόμετρο 

αγωγού είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με την έκθεση που δη-
μοσίευσε η EHB το περασμένο έτος, ενώ η μεταφορά υδρογό-
νου άνω των 1.000 χιλιομέτρων θα κοστίζει κατά μέσο όρο 0,11 
- 0,21 ευρώ ανά κιλό υδρογόνου, καθιστώντας το σχέδιο EHB 
μια οικονομικά αποδοτική επιλογή για μεταφορά υδρογόνου σε 
μεγάλες αποστάσεις.

Λειτουργικές ζημιές ύψους 83,4 εκατ. ευρώ για το 2020 ανακοί-
νωσε η Energean από τη δραστηριότητα στην Ελλάδα εξαιτίας 
των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότη-
τα, αναφέρει το ΑΠΕ.
Όπως επισημαίνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση «το διοι-
κητικό συμβούλιο της Energean θα εξετάσει όλες τις παραμέ-
τρους που χαρακτηρίζουν την αγορά υδρογονανθράκων, τις 
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο Πρίνος έπειτα από 40 χρόνια 
παραγωγής και τις προοπτικές υλοποίησης του προγράμμα-
τος αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του, 
προκειμένου να λάβει την τελική επενδυτική απόφαση για την 
πραγματοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων με επίκεντρο 
την ανάπτυξη του κοιτάσματος Έψιλον. Η λήψη της τελικής 
επενδυτικής απόφασης θα οδηγήσει και στην ανάληψη των 
δύο δανείων και των υποχρεώσεων που αυτή συνεπάγεται, 

αφού βεβαίως προηγηθεί η έγκριση της σχετικής ρύθμισης από 
την Βουλή». 
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντα-
ποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της κυβέρνησης για στήριξη 
ύψους 100 εκατ. ευρώ με την μορφή δανείων, κρίνοντας ότι η 
δραστηριότητα της Energean στην Ελλάδα έχει πληγεί από την 
πανδημία και ότι η εταιρεία παράλληλα αντιμετωπίζει δυσκολίες 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά για τις απαιτού-
μενες επενδύσεις στον Πρίνο. 
Η παραγωγή του Πρίνου διαμορφώθηκε το 2020 στα επίπεδα 
των 1.800 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, σημειώνοντας 
υποχώρηση της τάξης του 45%, με το κόστος παραγωγής να 
διαμορφώνεται στα 60 δολάρια ανά βαρέλι μετά αποσβέσεων. 
Η πρόβλεψη για την παραγωγή του Πρίνου κατά τη διάρκεια 
του 2021 είναι ότι θα κυμανθεί στις 1,4-1,5 χιλιάδες βαρέλια 

ημερησίως. 
Η Energean εφαρμόζει πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εκσυγ-
χρονισμού, που περιλαμβάνει σχέδιο μείωσης του προσωπικού 
μέσω εθελουσίας εξόδου, καθώς και τη συμφωνία με την ΔΕΗ 
που εξασφάλισε την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων 
με ηλεκτρισμό παραγόμενο 100% από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Δρομολογεί επίσης την κατάργηση ενεργοβόρων 
δραστηριοτήτων που έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα και προετοιμάζει την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων 
για την αποθήκευση CO2 και την παραγωγή μπλε υδρογόνου. 
Οι τελευταίες θα απεξαρτήσουν σταδιακά τον Πρίνο από την 
παραγωγή πετρελαίου και τις διακυμάνσεις των τιμών, θα 
καταστήσουν το συγκρότημα περιβαλλοντικά ουδέτερο και 
θα διασφαλίσουν την λειτουργία των εγκαταστάσεων για τις 
επόμενες δεκαετίες.

Εργασίες απορρύπανσης από εξειδικευμένο συνεργείο ανα-
μένεται να πραγματοποιηθούν και σήμερα στην περιοχή του 
κόλπου Ελευσίνας, μετά τον εντοπισμό θαλάσσιας ρύπανσης 
μπροστά από τον προβλήτα του κεντρικού λιμένα και στον ευ-
ρύτερο θαλάσσιο χώρο, αναφέρει το ΑΠΕ. 

Προχθές στο σημείο έσπευσε ένα περιπολικό σκάφος όπου, 
κατόπιν ελέγχου, εντοπίστηκε θαλάσσια ρύπανση αποτελού-
μενη από ελαφρά ιριδίζοντα αυτοδιαλυόμενα πετρελαιοειδή 
διάσπαρτα σε μορφή κηλίδων, συνολικής έκτασης περίπου 50 
τετραγωνικών μέτρων. Για την ανάληψη ενεργειών ενημερώ-

θηκε ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.
 Στην εν λόγω περιοχή πραγματοποιήθηκαν και χθες εργασίες 
απορρύπανσης με την τοποθέτηση απορροφητικών υλικών και 
την πραγματοποίηση μηχανικών αναδεύσεων από αντιρρυπα-
ντικό σκάφος και ταχύπλοο.

Σημαντικά αποτελέσματα είχε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η δράση 
του δήμου Χανίων για τη συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών αποβλήτων με το σύστημα «πόρτα- πόρτα», που υλο-
ποιήθηκε στην πόλη. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα 
συγκέντρωσαν συνεργεία του Δήμου και της Διαδημοτικής 
Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ( ΔΕΔΙΣΑ), το 
πρωί της Πέμπτης 15 Απριλίου με την ποσότητα τους όπως ανα-

κοινώθηκε σήμερα, να φθάνει τα 3.500 κιλά. Η συγκέντρωση 
έγινε μετά από συνεννόηση με πολίτες που ανταποκρίθηκαν σε 
σχετικό κάλεσμα, ενώ οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 
που συγκεντρώθηκαν θα σταλούν για ανακύκλωση και επανα-
χρησιμοποίηση. 
 Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., Μιχά-
λης Τσουπάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλή-

ρωση της δράσης τονίζοντας ότι, «το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο 
και αποδεικνύει την ανάγκη που υπάρχει στον κόσμο να ανακυ-
κλώνει σωστά οτιδήποτε του είναι αχρείαστο. Μέλημα δικό μας 
είναι να φροντίζουμε για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων 
αυτών, με σεβασμό στο περιβάλλον, βασισμένη στην κοινωνι-
κή συνείδηση και με βασικό σκοπό τη φυσική κληρονομιά που 
θα μεταβιβάσουμε στις επόμενες γενιές». 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ζΗΜΙΕΣ 83,4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ eNerGeAN ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΧΑΝΙΑ: ΠΟΣΟΤΗΤΑ 3,5 ΤΟΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟβΛΗΤΩΝ 
Συγκεντρώθηκε στην πόλη από συνεργεία του Δήμου με το σύστημα «πόρτα – πόρτα»
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Οι προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας ως διεθνούς εμπορευ-
ματικού κέντρου, στην επόμενη δεκαετία αναδεικνύει έρευνα 
της EY Ελλάδος, «Greece: International Freight Center». 
Η έρευνα –σύμφωνα με το ΑΠΕ- τονίζει την ανάπτυξη που 
σημειώθηκε στον ελληνικό κλάδο των μεταφορών και 
logistics τα τελευταία χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώ-
τη έκδοσή της, το 2017, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής γε-
ωγραφικής θέσης της χώρας, της ανάκαμψης της οικονομίας 
και ενός φιλικότερου επενδυτικού περιβάλλοντος. Σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κυρίως σε εξελίξεις 
στους κλάδους της ναυτιλίας και της ναυτιλιακής εφοδιαστι-
κής αλυσίδας, καθώς και στις οδικές υποδομές, καταλήγοντας 
ότι θα απαιτηθεί εντατικότερη προσπάθεια σε ό,τι αφορά τις 
σιδηροδρομικές και αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές, 
τις υποδομές logistics της ενδοχώρας (hinterland logistics), 
την αγορά παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους (third 
party logistics - 3PL), τις τελωνειακές υπηρεσίες και, κυρίως, 
τη διασύνδεση αυτών των διακριτών στοιχείων του ελληνι-
κού κλάδου μεταφορών και logistics.
Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας, η ελ-
ληνική ναυτιλία και το οδικό δίκτυο της χώρας αποτελούν 
καταλύτες της ανάπτυξης των μεταφορών και logistics Συγκε-
κριμένα, η κυρίαρχη θέση της ελληνικής ναυτιλίας, που αντι-
προσωπεύει το 15,6% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου με 
βάση τη χωρητικότητα τόνων νεκρού βάρους (deadweight 
tonnage - DWT), υπήρξε η βασική κινητήρια δύναμη που 
έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη του ελληνικού ναυτιλιακού συ-
μπλέγματος, αναδεικνύοντάς το ως ένα από τα πιο σημαντικά 
και ανταγωνιστικά θαλάσσια κέντρα παγκοσμίως. Επιπλέον, 
σε μια εποχή που οι εμπορικές ροές μεταξύ Ασίας και Ευρώπης 
συνεχίζουν να αυξάνονται κάθε χρόνο, ο Πειραιάς προσφέρει 
μια εξαιρετικά ανταγωνιστική εναλλακτική επιλογή απευθείας 
σύνδεσης με τα λιμάνια της ‘Απω Ανατολής, με αποτέλεσμα να 

είναι σήμερα - για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά - το μεγαλύτε-
ρο εμπορικό λιμάνι στη Μεσόγειο και το τέταρτο μεγαλύτερο 
στην Ευρώπη, με βάση τον συνολικό αριθμό διακινηθέντων 
εμπορευματοκιβωτίων (TEUs), παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις 
της πανδημίας στο παγκόσμιο εμπόριο.
Παράλληλα, η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονί-
κης και οι αντίστοιχες επενδύσεις που υλοποιούνται, καθώς 
και η προγραμματισμένη δημιουργία του εμπορευματικού 
σταθμού στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, αναμένεται να ανα-
βαθμίσουν τη Θεσσαλονίκη σε σημαντικό ευρωπαϊκό λιμένα 
για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αντίστοιχες 
προοπτικές δημιουργούνται και για αρκετούς από τους 25 
σημαντικούς εμπορικούς λιμένες της χώρας, πέντε από τους 
οποίους έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
λιμένες στρατηγικού ενδιαφέροντος.
Η έρευνα περιλαμβάνει, επίσης, μια «ακτινογραφία» της ελ-
ληνικής αγοράς 3PL, η οποία είναι κατακερματισμένη, αποτε-
λούμενη κυρίως από μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που κα-
λούνται να λειτουργήσουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Επιπρόσθετα, αναλύονται οι προοπτικές που δημιουργούνται 
με την κατασκευή του εμπορευματικού κέντρου στο Θριά-
σιο Πεδίο, που, όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελεί έναν από 
τους μεγαλύτερους χερσαίους λιμένες της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές logistics της 
ενδοχώρας του λιμανιού του Πειραιά, ενώ γίνεται αναφορά 
και στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών πάρκων αλυσίδας 
εφοδιασμού στα Οινόφυτα και την Ηγουμενίτσα. 
Ως προς τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, η έρευνα κατα-
γράφει τη σημαντική ανάπτυξη του ελληνικού οδικού δικτύου 
τα τελευταία έτη, το οποίο πλέον ξεπερνά τα 2.145 χλμ αυτο-
κινητοδρόμων, ενώ εξετάζονται και προγραμματιζόμενα νέα 
έργα, όπως ο Βόρειος Οδικός ‘Αξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ). Τονίζε-
ται, ωστόσο, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων του κλάδου, 

το χαμηλό περιθώριο κέρδους των υπηρεσιών μεταφοράς 
και η σχετικά περιορισμένη διείσδυση του τομέα των μεταφο-
ρών για λογαριασμό τρίτων στις συνολικές δραστηριότητες 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
Η έρευνα αναφέρεται και στην ανάπτυξη των αεροπορικών 
μεταφορών εμπορευμάτων στα ελληνικά αεροδρόμια κατά 
τα τελευταία χρόνια, στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου 
στο Καστέλι της Κρήτης, καθώς και στην αναβάθμιση των 
14 παραχωρηθέντων περιφερειακών αεροδρομίων, και στις 
προοπτικές που αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν για την ανά-
δειξη της Ελλάδας ως πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για 
τις εμπορευματικές αερομεταφορές. 
Επίσης, αναλύεται η πρόοδος που έχει συντελεστεί σε ό,τι 
αφορά το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για τα logistics και τα 
τελωνεία, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση της διεθνούς 
κατάταξης της χώρας όσον αφορά τη διευκόλυνση και την 
ανταγωνιστικότητα του εμπορίου και τις επιδόσεις της στον 
τομέα των logistics. 
Η έρευνα καταγράφει, επίσης, τις απόψεις εκπροσώπων επι-
χειρήσεων από διάφορους κλάδους της οικονομίας, σχετικά 
με τις λειτουργίες και τις υποδομές των επιμέρους στοιχείων 
του ελληνικού κόμβου logistics. Οι συμμετέχοντες εμφανίζο-
νται ικανοποιημένοι, σε μεγάλο βαθμό, ως προς την πρόοδο 
που σημειώνεται στις λιμενικές υποδομές, το οδικό δίκτυο και 
τις οδικές μεταφορές, ενώ βλέπουν σημαντικά περιθώρια βελ-
τίωσης κυρίως στις τελωνειακές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες και 
τις υποδομές 3PL / 4PL και το σιδηροδρομικό δίκτυο. 
Το 42% των ερωτηθέντων αξιολογούν ως «επαρκή» την 
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας ως περιφερειακό διαμετακο-
μιστικό κέντρο και κόμβο logistics, με 12% να απαντούν ότι 
ξεπερνά τις προσδοκίες τους. Αντίθετα, το 43% εντοπίζουν 
περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης, κρίνοντας ότι η ανταγωνι-
στικότητα των logistics της χώρας είναι «χαμηλή».

Εκδήλωση τύπου «hackathon», η οποία απευθύνεται σε 
επιστήμονες πληροφορικής, μηχανικούς λογισμικού και προ-
γραμματιστές, που θέλουν να εξελιχθούν σε web developers, 
διοργανώνει εντός του Μαΐου το Κέντρο Ψηφιακής Τεχνολο-
γίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε δύο Σαββατοκύριακα, έχει δι-
άρκεια 36 ωρών και περιλαμβάνει διαλέξεις και εργαστήρια 
σε πραγματικά case studies (περιπτωσιολογικές μελέτες), με 

τη χρήση διαδικτυακών αιθουσών διδασκαλίας και online 
πλατφορμών συνεργασίας.
«Στο Hackathon που έρχεται, αναμένουμε τη συμμετοχή 
εξαιρετικών επιστημόνων από τον κλάδο της πληροφορικής. 
Είμαστε βέβαιοι ότι, με το ταλέντο και τις γνώσεις τους, θα 
δημιουργήσουν ουσιαστικά αποτελέσματα, καθιστώντας το 
Hackathon μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση, η οποία 
θα συνεισφέρει στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού 

του Pfizer Digital and Technology Hub της Θεσσαλονίκης», 
σημειώνει η Γκέλυ Ηλιοπούλου, διευθύντρια ανθρώπινου 
δυναμικού στο hub. 
H έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μα-
ΐου 2021 και η λήξη στις 16 του μηνός, ενώ αιτήσεις συμμετο-
χής θα γίνονται δεκτές ώς τις 28 Απριλίου, μέσω της σελίδας 
https://www.codehub.gr/job/train-yourself-pfizer-hackathon/

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 
Στο επίκεντρο έρευνας της EY

«HACKAtHoN» ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 
Στο κέντρο ψηφιακής τεχνολογίας της Pfizer
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Ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της 
εταιρείας «Παυλίδης Μάρμαρα Γρανίτες» για το 2020, με 
τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να υπερ-
βαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, παρά τις αντίξοες διεθνώς 
συνθήκες λόγω πανδημίας και τη γενικότερη πτώση του 
κλάδου, αναφέρει το ΑΠΕ. 
«Το 2020, αν και είναι συνυφασμένο με τις πρωτόγνωρες 
συνθήκες που βίωσε όλη η ανθρωπότητα, με τις επιπτώ-
σεις του Covid-19 να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονο-
μία μέχρι και σήμερα, για την Παυλίδης Μάρμαρα Γρανίτες 
αποτέλεσε ιδιαίτερα σημαντική και δημιουργική χρονιά, 
καθώς δεν απέκλινε από τον στρατηγικό σχεδιασμό της. 
Παρά τη γενική πτώση του κλάδου, τις αντίξοες συνθή-
κες και τον περιορισμό των μετακινήσεων, δεδομένου 
ότι οι εξαγωγές του ομίλου αγγίζουν το 90% του κύκλου 
εργασιών, ο όμιλος φάνηκε έτοιμος να αντιμετωπίσει τις 
όποιες δυσκολίες και σκοπέλους, προσαρμόζοντας άμεσα 

την εμπορική πολιτική του, αξιοποιώντας παράλληλα την 
τεχνολογία και καινοτόμες υπηρεσίες», υπογραμμίζεται 
σε σημερινή ανακοίνωση του ομίλου, με έδρα τη Δράμα.
Παράλληλα, ο όμιλος ξεκίνησε δυναμικά το επενδυτικό 
του πλάνο για το 2020, ολοκληρώνοντας την εξαγορά 
του 100% των μετοχών της εταιρείας «Dionyssomarble 
Bulgaria», με αποτέλεσμα να έχει στην κατοχή του 11 
ενεργά λατομεία, πέντε εκ των οποίων αποτελούν πρότυ-
πα μεγάλης παραγωγικότητας. Με την παρούσα μάλιστα 
εξαγορά, επετεύχθη ο στρατηγικός στόχος της διοίκησης, 
κατά τον οποίο η Παυλίδης διαθέτει πλέον τις μεγαλύτερες 
λατομικές εκμεταλλεύσεις σε όλες τις γειτονικές χώρες. 
Το δεύτερο εξάμηνο του 2020 ολοκληρώθηκε η κατα-
σκευή αιολικού σταθμού, παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στον δήμο Σιδηροκάστρου, επένδυση συνολικού 
κόστους 42 εκ. ευρώ μέρος του συνολικού πλάνου ανά-
πτυξης ΑΠΕ προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ. Ειδικότερα ο 

αιολικός σταθμός αντιστοιχεί σε εγκατεστημένη ηλεκτρι-
κή ενέργεια ισχύος 42 MW και η παραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια υπολογίζεται ότι θα ηλεκτροδοτεί περίπου 
40.000 σπίτια. Το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
παρούσας επένδυσης μεταφράζεται μέσω αριθμών ως 
μείωση εκπομπών CO2 κατά 125.000 ton. και διοξειδίου 
του θείου κατά 2.800 ton. ετησίως, με προφανή οφέλη για 
την εθνική μας οικονομία. 
«Οι ενδείξεις από το πρώτο τρίμηνο του 2021, προμηνύ-
ουν αισιόδοξα μηνύματα τόσο για την οικονομία όσο και 
για την σταδιακή αποκατάσταση και σταθεροποίηση των 
αγορών. Μάλιστα διαφαίνεται ομαλοποίηση της αγοράς 
της Ασίας, η οποία είναι ο κύριος αποδέκτης των προϊό-
ντων του κλάδου, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέες 
προοπτικές ανάπτυξης και σε άλλες αγορές, εφόσον δεν 
υπάρξει επίδραση νέων υγειονομικών ή γεωπολιτικών 
αλλαγών», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Μείωση 2,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργα-
σιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής 
αγοράς) τον Φεβρουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2020, έναντι μείωσης 
επίσης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύ-
γκριση το 2020 με το 2019, αναφέρει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στον τζίρο των 
εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων 
της βιομηχανίας:
*Μείωση κατά 18% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχεί-
ων- λατομείων. 
*Μείωση κατά 2,2% του δείκτη κύκλου εργασιών μετα-
ποίησης. 
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
*Μείωση κατά 5,2% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώ-

ριας αγοράς.
*Αύξηση κατά 2,3% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτε-
ρικής αγοράς.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 16,4% 
τον Φεβρουάριο 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δεί-
κτη του Ιανουαρίου 2021.

Τη βούληση του Υπερταμείου να είναι σταθερά προσα-
νατολισμένο, όπως οφείλει άλλωστε, στην αξιοποίηση 
της δημόσιας περιουσίας επανέλαβε ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιου-
σίας Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, κατά τις συναντήσεις που 
είχε πρόσφατα στις δύο επισκέψεις του στη Διώρυγα της 
Κορίνθου, αναφέρει το ΑΠΕ. O κ. Δημητριάδης μετείχε 
αφενός στην αντιπροσωπεία του πρωθυπουργού, όταν 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Διώρυγα για να 
ενημερωθεί για την πορεία αποκατάστασης της λειτουρ-
γίας της, αλλά και αφετέρου στις συνομιλίες με τις εμπλε-
κόμενες αρχές (Ανώνυμη Εταιρία Διώρυγας Κορίνθου, 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμος Κορίνθου) σχετικά με 
τον περαιτέρω αναπτυξιακό ρόλο της. 

Όπως επίσης ανακοινώθηκε από το Υπερταμείο, ο κ. Δη-
μητριάδης απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι ο 
πρωθυπουργός επέδειξε προσωπικό ενδιαφέρον για την 
ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της λειτουργίας της Δι-
ώρυγας, που είναι κλειστή από τον περασμένο Ιανουάριο 
λόγω καταπτώσεων. Επανέλαβε δε, σχετικά με τους εργα-
ζόμενους, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για 
τις θέσεις εργασίας και τόνισε ότι το Υπερταμείο εγγυάται 
την πλήρη κάλυψη της μισθοδοσίας τους για όσο διάστη-
μα χρειαστεί, καθώς η ασφάλεια των εργαζομένων αποτε-
λεί πρώτη προτεραιότητα.
Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη, η Διώρυγα της Κορίνθου 
είναι ένα από τα εμβληματικά έργα στη νεότερη ιστορία 
της χώρας, ενώ μαζί με το σχέδιο αποκατάστασης θα εκ-

πονηθεί και σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο με στόχο την 
περαιτέρω αξιοποίηση της Διώρυγας στην ανάπτυξη της 
περιοχής, αλλά και στην οικονομία της χώρας. Σημειώνε-
ται ότι, οι διελεύσεις πλοίων στη Διώρυγα της Κορίνθου 
σε περίοδο κανονικότητας (έτος 2019) ανήλθαν σε 11.417 
σημειώνοντας αύξηση 7,5%, ενώ το 55% αυτών είναι 
συσχετισμένο με την τουριστική δραστηριότητα, γεγονός 
που καταδεικνύει τη σημασία του έργου ευρύτερα για 
την περιοχή και τη δυναμική του με το πέρας των έργων 
αποκατάστασης. Το Υπερταμείο θα είναι, παράλληλα, σε 
επαφή και επικοινωνία με τους πελάτες της για τη διαρκή 
ενημέρωσή τους έως την πλήρη αποκατάσταση της Διώ-
ρυγας.

ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΑ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Ο ΤζΙΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2020

ΜΕΙΩΣΗ 2,4% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΝ 
ΦΕβΡΟΥΑΡΙΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

ΓΡ. Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
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Οι επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, της microsoft και 
της Mondelēz international μοιράστηκαν τις 
απόψεις τους σε μια συναρπαστική εκδήλωση στο 
πλαίσιο του σχεδίου ACG150
Ο ρόλος της ηγεσίας στην επιτυχή εφαρμογή του ψηφι-
ακού μετασχηματισμού βρέθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
στο επίκεντρο της συζήτησης που διοργάνωσε το ACG 
Institute for Hellenic Growth and Prosperity και το Office 
of Public Affairs του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με 
τίτλο «Digital Leadership is Not Just Digital», όπως γράφει 
το ΑΠΕ. Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του σχεδίου ACG150, συναντήθηκαν τρεις ηγέτες 
επιχειρήσεων με ξεχωριστή και ευρεία γνώση για το πώς 
η τεχνολογία καθορίζει σχεδόν κάθε κλάδο: η Διευθύνου-
σα Σύμβουλος της Mondelēz International για Ελλάδα 
και Κύπρο και απόφοιτος του Deree και του Alba Graduate 
Business School, Κατερίνα Βλάχου, ο Πρόεδρος & Διευθύ-
νων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & 
Μάλτας και απόφοιτος του Alba Graduate Business School, 
Θεοδόσης Μιχαλόπουλος. Με τον συντονισμό της Ιωάννας 
Κωνσταντίνου, Associate Lecturer II στο MIS Department 
του School of Business and Economics του Deree-ACG και 
Digital Leadership Coach, οι τρεις επικεφαλής μοιράστηκαν 
τις απόψεις τους για το πώς η ψηφιακή εποχή απαιτεί να ξα-
ναγραφεί το «εγχειρίδιο» της εταιρικής ηγεσίας.
Όπως εξήγησε η Κατερίνα Βλάχου, η ηγεσία στην εποχή 
του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ζωτικής σημασίας, 
καθώς οι ηγέτες είναι εκεί για να καλλιεργήσουν μια νοο-
τροπία ανάπτυξης εντός της εταιρείας και να οδηγήσουν 
την εταιρική κουλτούρα σε μια πορεία εξέλιξης στο πλαίσιο 
της διαδικασίας μετασχηματισμού. Σύμφωνα με τη Διευθύ-
νουσα Σύμβουλο της Mondelēz International για Ελλάδα 
και Κύπρο, ο αντίκτυπος του ψηφιακού μετασχηματισμού 
είναι τεράστιος σε κάθε οργανισμό: Διαμορφώνει τον τρόπο 
με τον οποίο η εταιρεία επαναπροσδιορίζει τα ταλέντα, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζεται στο δυναμικό 
της, καθορίζει τους τρόπους που η εταιρεία θα προσελκύ-
σει, θα διατηρήσει και θα κατανείμει αυτά τα ταλέντα, κα-
θώς και την εκπαίδευση των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων, 
προκειμένου αυτοί να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. 
Επιπλέον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει και τα 
οργανωτικά σχήματα, οδηγώντας στη μετάβαση από τυ-
πικές ιεραρχίες σε πιο ευέλικτες ομάδες που λειτουργούν 
διατμηματικά. Η νέα ψηφιακή εποχή οδηγεί σε περισσότερη 

εμπλοκή των εργαζομένων, αυτοματοποίηση δραστηρι-
οτήτων και πιο αποτελεσματική ανακατανομή πόρων, και 
επομένως, σε μια αλλαγή κουλτούρας. Για να γίνει αυτό, οι 
ηγέτες πρέπει να έχουν ένα σαφές στρατηγικό όραμα και 
να το μοιράζονται με τους ανθρώπους της εταιρείας - και 
η εγγύτητα με ολόκληρη την ομάδα που στελεχώνει μια επι-
χείρηση παίζει ζωτικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση. Η 
ψηφιοποίηση και η απομακρυσμένη εργασία δημιουργούν 
μια μεγαλύτερη δεξαμενή επιλογής στελεχών αλλά και δυ-
νατότητες για την εξαγωγή ταλέντων σε κεντρικές ομάδες 
μιας πολυεθνικής εταιρείας. «Οι εργαζόμενοι που εντάσσο-
νται στις κεντρικές ομάδες ενώ εδρεύουν στη χώρα προέ-
λευσής τους είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές για τη χώρα και 
την τοπική ομάδα, με θετικό αντίκτυπο σε ευρύτερο επίπε-
δο», επισήμανε η κα. Βλάχου. Ο ευέλικτος χώρος εργασίας 
και η συνεργασία είναι, σύμφωνα με την ίδια, δύο βασικοί 
όροι στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται χάρη στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό.
Η ψηφιακοποίηση είναι θέμα επιβίωσης και όχι πολυτέλεια, 
σημείωσε ο Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ. Ο κ. Τσαμάζ τόνισε ότι, για να 
ξεκινήσει κανείς το ταξίδι του μετασχηματισμού, πρέπει να 
«αγκαλιάσει» την αλλαγή. Ο μετασχηματισμός μέσω ενός 
σχεδίου 360ο υπήρξε ο μοναδικός δρόμος σωτηρίας για 
τον ΟΤΕ το 2010, όταν ο όμιλος αντιμετώπιζε μεγάλες προ-
κλήσεις λόγω των οικονομικών προβλημάτων της χώρας 
εκείνη την περίοδο. Και ήταν αυτός που κατέστησε τον ΟΤΕ 
σύγχρονο, αποτελεσματικό και έναν από τους πιο επιτυχη-
μένους ομίλους τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Τα χρόνια 
της κρίσης και παρά το γεγονός ότι τα διεθνή ιδρύματα - 
λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας 
- φαίνονταν απρόθυμα να χρηματοδοτήσουν την εταιρεία, 
η τελευταία δεν σταμάτησε να επενδύει σε υποδομές και 
συστήματα. Αυτές οι επενδύσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 
στην ψηφιακοποίηση που εξελίσσεται όλα αυτά τα χρόνια. 
Σε γενικές γραμμές, ο κ. Τσαμάζ περιέγραψε τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό ως μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, μια 
δύσκολη υπόθεση που απαιτεί επενδύσεις και υψηλή δέ-
σμευση από τους υπαλλήλους - μια δέσμευση που απορρέει 
από την πίστη των ανθρώπων στο όραμα της ηγεσίας. Μι-
λώντας για τις σύγχρονες δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά 
στην ψηφιακή εποχή, ο κ. Τσαμάζ αναφέρθηκε στην αγα-
πημένη του εξίσωση: Η επιτυχία του καθενός ισούται με την 
πρόσθεση ταλέντου και εξάσκησης πολλαπλασιασμένη επί 
τη σωστή στάση απέναντι στα πράγματα (attitude). Περι-

έγραψε τη «στάση» αυτή, ως ένα μίγμα που αποτελείται 
από την αποφασιστικότητα, την ικανότητα κάποιου να 
διαχειρίζεται την αποτυχία, την αποτελεσματική ανταπό-
κριση στις προκλήσεις και τις ποιότητες που φέρνει κανείς 
στην αλληλεπίδρασή του με συναδέλφους και ανωτέρους. 
«Αντιμετωπίστε τους άλλους με τον τρόπο που θέλετε να 
σας αντιμετωπίσουν, ανεξάρτητα από την ιεραρχική βαθμί-
δα στην οποία βρίσκεστε», υπογράμμισε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft για την Ελλάδα, την 
Κύπρο και τη Μάλτα, Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, τόνισε ότι ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός, ιδίως υπό το φως των εξελίξε-
ων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αναδιαμορφώνει την 
εταιρική κουλτούρα. «Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, 
κλήθηκαν και οι ίδιοι οι ηγέτες να αλλάξουν», δήλωσε. 
«Έχουν κληθεί να δείξουν περισσότερη ενσυναίσθηση και 
να καταλάβουν πώς να κινητοποιούν τους ανθρώπους σε 
ένα διαφορετικό, πρωτόγνωρο πλαίσιο». Σύμφωνα με τον 
κ. Μιχαλόπουλο, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, οι ηγέτες 
των επιχειρήσεων έπρεπε να αντιμετωπίσουν τρεις κύριες 
προκλήσεις σε σχέση με την ψηφιοποίηση των λειτουρ-
γιών: τη μεγαλύτερη κόπωση που συνεπάγεται η ψηφια-
κή σε σύγκριση με τη διά ζώσης εργασία, τα προβλήματα 
ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσω-
πική ζωή και την προσπάθεια να επικοινωνηθεί αποτελε-
σματικά το σκεπτικό της ηγεσίας γύρω από την ανάπτυξη 
και το εταιρικό όραμα στους εργαζομένους, έτσι ώστε να 
παραμένουν όλοι συγχρονισμένοι και συνδεδεμένοι. Καθι-
στώντας την επικοινωνία με τους υπαλλήλους πιο συχνή 
και πιο προσωπική και καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα 
μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων και λειτουργιών, μια 
εταιρεία μπορεί να διευκολύνει τη διατμηματική συνεργα-
σία, όπως τόνισε ο κ. Μιχαλόπουλος, και να καταπολεμήσει 
τον «φυλετισμό» («tribalism» που περιγράφεται ως η τάση 
των ομάδων που εργάζονται εξ αποστάσεως να συνδέονται 
μόνο με τον στενό πυρήνα τους και απομακρύνονται από τις 
υπόλοιπες ομάδες που λειτουργούν εντός της εταιρείας). Υι-
οθετώντας μια αισιόδοξη οπτική, ο κ. Μιχαλόπουλος θεωρεί 
ότι οι καλές πτυχές τόσο της απομακρυσμένης όσο και της 
παραδοσιακής μορφής εργασίας θα διατηρηθούν, διαμορ-
φώνοντας, μεταξύ άλλων, την επιχειρηματική ηγεσία και το 
όραμα του αύριο.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση 
εδώ.
https://www.livemedia.com/video/422240

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΨΗΦΙΑΚΗ 
Έλληνες επικεφαλής κορυφαίων επιχειρήσεων συζητούν για την εταιρική ηγεσία στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε χθες να ενισχύσει την 
επιρροή της στην περιφέρεια Ινδίας-Ειρηνικού χρησιμοποι-
ώντας τομείς από την ασφάλεια μέχρι και την υγεία για να 
προστατεύσει τα συμφέροντά της και να αντιδράσει στην 
αυξανόμενη ισχύ της Κίνας, παρόλο που η ΕΕ επιμένει πως 
η στρατηγική της δεν στρέφεται εναντίον του Πεκίνου, ανα-
φέρει το ΑΠΕ. 
Με επικεφαλής τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, 
που πρώτη παρουσίασε τρόπους για την εμβάθυνση των 
σχέσεων με χώρες όπως η Ινδία, η Ιαπωνία και η Αυστρα-
λία, η 27μελής Ένωση θέλει να χρησιμοποιήσει το νέο αυτό 
σχέδιο για να δείξει στο Πεκίνο ότι είναι εναντίον της διάδο-
σης του αυταρχισμού.
«Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τη στρατηγική της εστίαση, την 
παρουσία και τις δράσεις στην περιφέρεια Ινδίας-Ειρηνικού 
... βασισμένη στην προώθηση της δημοκρατίας, του κρά-
τους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του διε-
θνούς δικαίου», αναφέρουν σε δήλωσή τους οι υπουργοί 
Εξωτερικών της ΕΕ. Διπλωμάτες δήλωσαν πως το σχέδιο 
δεν στρέφεται «εναντίον της Κίνας». 
Το έγγραφο αυτό των 10 σελίδων θα ακολουθήσει τώρα 

μια πιο λεπτομερής στρατηγική τον Σεπτέμβριο, συμφώνη-
σαν οι υπουργοί Εξωτερικών κατά την τηλεδιάσκεψή τους 
λέγοντας ότι θα επιδιώξουν να εργασθούν με «ομόφρονες 
εταίρους» για να υποστηρίξουν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
στην περιφέρεια Ινδίας-Ειρηνικού.
Το σχέδιο μπορεί να σημάνει ένα εντονότερο διπλωματικό 
προφίλ της ΕΕ στα ζητήματα της περιφέρειας Ινδίας-Ειρηνι-
κού, περισσότερο προσωπικό της ΕΕ και περισσότερες επεν-
δύσεις στην περιφέρεια και πιθανόν μεγαλύτερη παρουσία 
ασφαλείας, όπως αποστολή πλοίων μέσω της Νότιας Σινι-
κής Θάλασσας ή συμμετοχή Ευρωπαίων σε αυστραλιανές 
περιπόλους, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη συμ-
φωνηθεί. 
Ενώ η Κίνα δεν αναφέρεται λεπτομερώς, η γλώσσα που 
χρησιμοποιείται στη δήλωση της ΕΕ φανερώνει υποστήριξη 
στην προσέγγιση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν 
έναντι της Κίνας, εν μέσω ανησυχιών ότι το Πεκίνο επιδιώκει 
τεχνολογικό και στρατιωτικό εκσυγχρονισμό, ο οποίος απει-
λεί τη Δύση και τους εμπορικούς εταίρους της στην Ασία. 
Διπλωμάτες της ΕΕ λένε πως χώρες στην περιφέρεια Ινδί-
ας-Ειρηνικού θέλουν από την ΕΕ να είναι δραστήρια στην 

περιοχή για να κρατήσει ανοικτό το εμπόριο και να διασφα-
λίσει ότι οι εν λόγω χώρες δεν θα είναι αναγκασμένες να επι-
λέξουν ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσινγκτον, οι σχέσεις 
των οποίων μετατρέπονται σε συγκρουσιακές.
«Η ΕΕ θα αναπτύξει περαιτέρω συμπράξεις και θα ενισχύσει 
συνέργειες με ομόφρονες εταίρους και αρμόδιους οργα-
νισμούς στην ασφάλεια και την άμυνα», αναφέρεται στη 
δήλωση της ΕΕ. «Αυτό θα περιλάβει απαντήσεις σε προκλή-
σεις έναντι της διεθνούς ασφάλειας, περιλαμβανομένης της 
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας». 
Το Ρόιτερς σημειώνει πως δεν είναι σαφές το πόσο μακριά 
είναι διατεθειμένη να προχωρήσει η ΕΕ όσον αφορά την 
ασφάλεια, προσθέτοντας ότι η Ένωση διψάει για νέες εμπο-
ρικές σχέσεις και θεωρεί ότι η περιφέρεια Ινδίας-Ειρηνικού 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες. 
Στο έγγραφο της ΕΕ αναφέρεται επίσης πως η Ένωση θέλει 
να υπογράψει μια συμφωνία για επενδύσεις με την Κίνα, 
στην οποία οι δύο πλευρές συμφώνησαν κατ’ αρχήν στα 
τέλη του 2020.

Ολλανδοί ερευνητές ανακοίνωσαν ότι δημιούργησαν το 
πρώτο κβαντικό δίκτυο πολλαπλών κόμβων, το οποίο 
συνδέει τρεις κβαντικούς επεξεργαστές μεταξύ τους. Πρό-
κειται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- για ένα σημαντικό ορόσημο 
στον δρόμο προς την υλοποίηση του κβαντικού διαδικτύ-
ου στο όχι πολύ μακρινό μέλλον.
Οι ερευνητές της κοινοπραξίας QuTech και του Πολυτε-
χνείου του Ντελφτ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό «Science», σκοπεύουν -σταδιακά- να 
προσθέσουν περισσότερα κβαντικά bits στο δίκτυό τους, 
καθώς και υψηλότερου επιπέδου «στρώματα» υλικού 
(hardware) και λογισμικού (software).
Ερευνητές σε πολλά εργαστήρια ανά τον κόσμο εργάζο-
νται για τη δημιουργία ενός κβαντικού διαδικτύου που θα 
μπορεί να συνδέει δύο οποιεσδήποτε κβαντικές συσκευές, 
όπως υπολογιστές ή αισθητήρες, σε μεγάλες αποστάσεις. 
Ενώ το σημερινό ίντερνετ μεταφέρει πληροφορίες σε μορ-
φή bits που μπορεί να είναι είτε 0 είτε 1, ένα μελλοντικό 
κβαντικό ίντερνετ θα χρησιμοποιεί κβαντικά bits που θα 
είναι ταυτόχρονα 0 και 1, κάτι που θα τους προσδίδει τρο-

μερά μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ σε σχέση με σήμερα.
«Ένα κβαντικό δίκτυο θα ανοίξει μία γκάμα νέων εφαρ-
μογών, από επικοινωνίες και υπολογιστικό «νέφος» 
απαραβίαστα από χάκερ μέχρι την πλήρη προστασία της 
ιδιωτικότητας των χρηστών και την υψηλότατης ακρί-
βειας τήρηση του χρόνου. Και -όπως με το ίντερνετ πριν 
40 χρόνια- θα υπάρξουν πιθανότατα πολλές εφαρμογές 
που σήμερα δεν μπορούμε να προβλέψουμε», δήλωσε ο 
ερευνητής Ματέο Πομπίλι. 
Τα πρώτα βήματα για ένα κβαντικό ίντερνετ έγιναν την 
προηγούμενη δεκαετία με τη σύνδεση δύο κβαντικών 
συσκευών μέσω μίας άμεσης φυσικής σύνδεσης. Όμως, 
είναι ζωτικό να καταστεί εφικτή η μεταφορά κβαντικών 
πληροφοριών μέσω ενδιάμεσων κόμβων, ανάλογων των 
«ρούτερ» του κλασσικού διαδικτύου.
Επιπλέον, αρκετές -πολλά υποσχόμενες- εφαρμογές του 
κβαντικού διαδικτύου εξαρτώνται από το φαινόμενο της 
κβαντικής διεμπλοκής και τη μεταφορά κβαντικά «δια-
πλεκόμενων» bits ανάμεσα σε πολλαπλούς κόμβους. Οι 
Ολλανδοί ερευνητές είναι οι πρώτοι διεθνώς που συνέ-

δεσαν δύο κβαντικούς επεξεργαστές, όχι άμεσα μεταξύ 
τους, αλλά μέσω ενός ενδιάμεσου κόμβου, πετυχαίνοντας 
παράλληλα κβαντική διεμπλοκή ανάμεσα σε πολλαπλούς 
μεμονωμένους κβαντικούς επεξεργαστές.
Το ολλανδικό -ακόμη στοιχειώδες- κβαντικό δίκτυο απο-
τελείται από τρεις κβαντικούς κόμβους που βρίσκονται 
σε κάποια απόσταση μεταξύ τους μέσα στο ίδιο κτίριο. Ο 
μεσαίος κόμβος έχει φυσική διασύνδεση με τους άλλους 
δύο κόμβους.
«Το μελλοντικό κβαντικό διαδίκτυο θα αποτελείται από 
αμέτρητες κβαντικές συσκευές και ενδιάμεσους κόμ-
βους», ανέφερε ο επικεφαλής ερευνητής Ρόναλντ Χάνσον. 
Η πρώτη δοκιμή του ολλανδικού κβαντικού δικτύου εκτός 
εργαστηρίου, σε υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, 
προγραμματίζεται να έχει υλοποιηθεί έως το τέλος του 
2022.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://science.sciencemag.org/content/372/6539/259

Η ΕΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑζΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΝΔΙΑΣ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 
Και υπογραμμίζει ότι αυτό δεν στρέφεται εναντίον της Κίνας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΛΛΑΝΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚβΑΝΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΟΜβΩΝ
Φέρνοντας πιο κοντά το κβαντικό ίντερνετ
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Το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο που θα χρηματοδοτηθεί από το 
Ταμείο Ανάκαμψης με την εισροή άνω των 60 δισ. ευρώ, αλλά 
και τον τρόπο με τον οποίο θα “ξεκλειδώσουν” ταχύτατα, στο-
χευμένα και αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη νέα 
Ελλάδα, θα αναλύσει ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Στα-
ϊκούρας στις εργασίες του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών 
που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, με υβριδική 
μορφή, και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 
10-15 Μαΐου, 2021 και το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. 
της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. 
Καταλυτική θα είναι –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η τοποθέτηση του 
νομπελίστα οικονομικών, Sir Χριστόφορου Πισσαρίδη, για 
τους αναγκαίους μεταρρυθμιστικούς πυλώνες, τους οποίους 
θα αναπτύξει ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. 
Αλέξης Πατέλης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Άκης 
Σκέρτσος, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Κωστής Χατζηδάκης, και ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδω-
ρος Σκυλακάκης.
Η επιτυχία του Ταμείου Ανάκαμψης θα κριθεί στις λεπτομέρειες 

των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται και τις οποίες θα 
αναδείξουν ο  Declan Costello, υπεύθυνος για το Ταμείο Ανά-
καμψης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Deputy 
Director-General Economic and Financial Affairs, European 
Commission), η επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Χρηματοοικονομικών υποθέσεων της Κομισιόν Julia Lendvai, 
ο πρόεδρος του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα Νίκος Μα-
ντζούφας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος 
Πιερρακάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός για ειδικά ψηφιακά 
σχέδια Γιώργος Στύλιος.
Στη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης για την πραγματική οικο-
νομία και το κοινωνικό αποτύπωμα θα μιλήσουν ο αναπληρω-
τής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο πρώην αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης (2015-2019) Γιάννης Δραγασάκης, 
και ο Βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης. Στις τεχνικές και τη σημασία 
στήριξης της πραγματικής οικονομίας θα εστιάσουν ο Γενικός 
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Ορέστης Καβαλάκης, με 
τις τοποθετήσεις του προέδρου του ΣΟΕ Μιχάλη Αργυρού και 
τις παρεμβάσεις του Peter Spiegel, US Managing Editor, The 

Financial Times.
Στα πάνελ του Φόρουμ, θα αναλύσουν το κρίσιμο ζήτημα για 
τη χρηματοδότηση του ψηφιακού και οικονομικού μετασχημα-
τισμού και την ενίσχυση της εργασίας και διεθνώς, όπως Matt 
Brittin, President, EMEA Business & Operations της Google 
Anna Bjerde, Regional Vice President, Europe and Central 
Asia Region, World Bank, oι Νικόλαος Καραμούζης και Βασί-
λης Καζάς, Πρόεδρος και Managing Partner, αντίστοιχα, της 
Grant Thornton Ελλάδος, και ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, 
διευθύνων σύμβουλος της Τιτάν και πρόεδρος της Ελληνικού 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων.
Η παρακολούθηση του online Φόρουμ είναι ελεύθερη με εγ-
γραφή στοdelphiforum.gr/register
Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) μπορείτε 
να δείτε τις ενότητες και όλες τις θεματικές συζητήσεις που θα 
πραγματοποιηθούν στο 6ήμερο Φόρουμ Μαΐου, καθώς και τις 
600 και πλέον διακεκριμένες προσωπικότητες – επιβεβαιωμέ-
νους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τη συμπλήρωση 40 χρόνων αντιπροσώπευσης του Εκθε-
σιακού Οργανισμού Βερολίνου στην Ελλάδα, γιορτάζει το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύει το ΑΠΕ, 
η συνεργασία του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με τον 
Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου -έναν από τους σημα-
ντικότερους διοργανωτές εκθέσεων διεθνώς- άρχισε το 1981, 
με το Επιμελητήριο να αναλαμβάνει σε ορισμένες διοργανώ-
σεις την αντιπροσώπευση του φορέα και για λογαριασμό της 
Κύπρου.
 Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου διοργανώνει διε-
θνείς εκθέσεις και συνέδρια από το 1822 και βρίσκεται κάτω 
από τον Πύργο Αναμετάδοσης του Βερολίνου, διαθέτοντας 

εσωτερικό χώρο 170.000 τ.μ. καθώς και 100.000 τ.μ. εξωτε-
ρικού χώρου. Στο πλαίσιο του στόχου να διευρύνει το διεθνές 
δίκτυο εκθέσεων, διοργανώνει εκθέσεις και εκτός Γερμανίας.
 Στο πορτφόλιο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερο-
λίνου κατατάσσονται οι εκθέσεις: IFA, CE China, DMEA, 
International Green Week, ITB Berlin, ITB Asia, ITB China, 
ΙΤΒ Ιndia, FRUIT LOGISTICA, ASIA FRUIT LOGISTICA, CMS, 
InnoTrans, BUS2BUS, ILA Berlin, bautec και Bazaar Berlin, οι 
οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τουρισμό, φαγητό, 
logistics έως την υγειονομική περίθαλψη και τα καταναλωτι-
κά ηλεκτρονικά είδη.
 Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων αντιπροσώπευ-
σης στην Ελλάδα του Εκθεσιακού Οργανισμού Βερολίνου, 

ο γενικός διευθυντής και μέλος ΔΣ του Ελληνογερμανικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου, Δρ. Αθανάσιος 
Κελέμης, δήλωσε: «Οι διεθνείς διοργανώσεις του Εκθεσιακού 
Οργανισμού Βερολίνου στηρίζουν δυναμικά κάθε χρόνο τη 
στρατηγική του Επιμελητηρίου περί τόνωσης της ελληνικής 
εξωστρέφειας προς τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία 
της Ευρώπης. Επί 40 έτη το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο κι 
ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου είχαν μια αγαστή και 
παραγωγική συνεργασία, τη συνέχιση της οποίας θα επιδιώ-
ξουμε με όλες τις δυνάμεις μας και τα επόμενα χρόνια, ώστε ο 
πήχης των προσδοκιών να ανέβει ακόμη ψηλότερα».

Νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ για το έτος 2017, θα αποσταλούν 
στους ιδιοκτήτες ακινήτων σε Ψυχικό και Φιλοθέη μετά τον 
καθορισμό νέων αντικειμενικών αξιών σε τέσσερις ζώνες του 
δήμου που ίσχυσαν αναδρομικά για το έτος 2017. 
 Οι νέες αντικειμενικές αξίες στις περιοχές αυτές καθορίστηκαν 
μετά από προσφυγές ιδιοκτητών, οι οποίοι δικαιώθηκαν από 
το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως σημειώνει το ΑΠΕ. 

 Η επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει από τη Γενική Διεύ-
θυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, χωρίς να 
απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά των φορολογού-
μενων στις εξής περιπτώσεις:
 Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα 
σε ακίνητο, η αξία του οποίου υπολογίζεται με βάση τις τιμές 
ζώνης των παρακάτω Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φι-

λοθέης- Ψυχικού:
- Ψυχικού (Β΄ και ΣΤ΄ Ζώνη)
- Φιλοθέης (Α΄ και Γ΄ Ζώνη)
 Για τους φορολογούμενους αυτούς, από τις 15:00 της 
Δευτέρας, 19/04/2021, έως τις 20:00 της Παρασκευής, 
23/04/2021, δεν θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή της υποβο-
λής δηλώσεων Ε9 έτους 2017.

Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
Από τα μνημόνια, την ύφεση και την πανδημία στην Ελλάδα 2.0

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ βΕΡΟΛΙΝΟΥ

ΝΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΦΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ
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Στην αφαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών από τις παραλί-
ες του Δήμου, προχωρά η δημοτική Αρχή του Σαρωνικού. Ο 
δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου και οι συνεργάτες του, βρέθηκαν 
χθες στην παραλιακή ζώνη προκειμένου να διενεργήσουν 
αυτοψία σε καταπατημένους κοινόχρηστους χώρους και να 
υπάρξει παρέμβαση όπου χρειαστεί, αναφέρει το ΑΠΕ. 
 Η αρχή έγινε σε μια από τις πιο γνωστές παραλίες της Αττικής, 
το «Πεύκο», στο 41ο χιλιόμετρο Αθηνών-Σουνίου, όπου δι-
απιστώθηκε πως ο ιδιώτης είχε αφαιρέσει από μόνος του το 
κιόσκι, τα ομπρελοκαθίσματα, καθώς και κάποια ταχύπλοα 
που χρησιμοποιεί για θαλάσσιες δραστηριότητες. Στη συ-

νέχεια μετέβησαν στην παραλία Αγίου Νικολάου στην Ανά-
βυσσο, όπου σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή διαπιστώθηκε 
εκτεταμένη παραβίαση της δημόσιας έκτασης με τοποθέτηση 
αυθαίρετης περίφραξης, καθώς και μεγάλης κλίμακας αμμο-
ληψία. Τα συνεργεία του Δήμου αφαίρεσαν την περίφραξη 
και ξεκίνησαν τις εργασίες προκειμένου να αποκαταστήσουν 
την παραλία στην κανονική μορφή της. 
 «Έχουμε αναλάβει ευρεία πρωτοβουλία για το μείζον ζή-
τημα της διαχείρισης των παραλιών του Δήμου Σαρωνικού 
και η σημερινή ημέρα αποτελεί κλιμάκωση των ενεργειών 
μας», τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Φιλίππου και συνέχισε: «Οι 

πολίτες έχουν συνταγματικό δικαίωμα να απολαμβάνουν 
ελεύθερες ακτές και για εμάς αυτό αποτελεί πρώτιστη προτε-
ραιότητα και καθήκον. Οι συνεχείς και έντονες διαμαρτυρίες 
τους για τις καταπατημένες παραλίες, μας υποχρεώνουν να 
συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας μέχρι να αποδοθούν στους 
ίδιους τους πολίτες». Και ο δήμαρχος Σαρωνικού πρόσθεσε: 
«Ύστερα από πιέσεις μας, αποσπάσαμε δεσμεύσεις από την 
ΕΤΑΔ ΑΕ ότι θα απομακρύνει τον καταπατητή από το τμήμα 
που διαχειρίζεται, φέτος το καλοκαίρι. Εμείς από την πλευρά 
μας διαφυλάττουμε το τμήμα που διαχειρίζεται ο Δήμος. Θα 
επανέλθουμε στον χώρο άμεσα». 

Ολοκληρώθηκε χθες, 19 Απριλίου 2021, η διαδικασία Εκδή-
λωσης Ενδιαφέροντος για την Πολιτεία Καινοτομίας, όπως 
είχε οριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης.
 Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων και γνωστοποιείται ότι η αποσφράγιση των φα-

κέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί σή-
μερα Τρίτη, 20η Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π. μ. στις εγκα-
ταστάσεις της γενικής γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.
Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρί-
στος Δήμας δήλωσε σύμφωνα με το  ΑΠΕ: «Ολοκληρώθηκε 

σήμερα η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος του διε-
θνούς δημόσιου διαγωνισμού και πλέον είμαστε ένα βήμα 
ακόμα πιο κοντά στην υλοποίηση του οράματος μας για την 
δημιουργία της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Ελλάδα».

Η βελτίωση του συντονισμού των δράσεων εθελοντικών 
ομάδων και Περιφέρειας, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, 
μέσω κατάθεσης προτάσεων, εντοπισμού προβλημάτων 
και ανταλλαγής απόψεων συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη 
που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής με τη συμμετοχή εκ-
προσώπων 70 φορέων Πολιτικής Προστασίας της Αττικής, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
 Ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, στην παρέμβασή 
του, εξήρε τον ρόλο των εθελοντών σε ζητήματα Πολιτικής 
Προστασίας και αντιμετώπισης κρίσεων μετά από φυσικές 
καταστροφές, υπογραμμίζοντας ότι για την Περιφέρεια Ατ-
τικής, οι εθελοντές είναι ισχυροί σύμμαχοι με καθοριστική 
συμβολή στη διαχείριση κρίσεων από φυσικές καταστρο-
φές που παρατηρούνται συχνά τελευταία λόγω και της 

κλιματικής αλλαγής. Επίσης, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση 
της σύγχρονης τεχνολογίας από το εξειδικευμένο δυναμικό 
της Περιφέρειας για τη συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε 
δυσκολίας και ανακοίνωσε ότι «στον σχεδιασμό της Περι-
φέρειας είναι η οργάνωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της με 
σύγχρονο εξοπλισμό ώστε το επιχειρησιακό κέντρο που θα 
λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και θα είναι διασυνδεδεμένο 
με όλα τα υφιστάμενα επιχειρησιακά κέντρα θα ανταποκρί-
νεται σε όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις».
Στο έργο των εθελοντών αναφέρθηκαν επίσης ο αντιπερι-
φερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κόκκαλης και η 
εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Ευγενία Μπαρμπα-
γιάννη, επισημαίνοντας ότι οι εθελοντικές οργανώσεις και 
τα μέλη τους δίνουν δυναμικό «παρών» σε περιόδους φυ-

σικών καταστροφών και θεομηνιών, όπως στην πρόσφατη 
θεομηνία «Μήδεια». 
 Στο πλαίσιο της συζήτησης κατατέθηκαν απόψεις και προ-
τάσεις για την καλύτερη οργάνωση και τον συντονισμό. 
Τέθηκαν θέματα σχετικά με την εκπαίδευση των εθελοντών 
και την εξασφάλιση κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής. 
Επίσης προτάθηκε η διοργάνωση δράσεων στα σχολεία με 
στόχο την ενίσχυση του εθελοντισμού αλλά και έκδοση ειδι-
κής κάρτας εθελοντή, η θεσμοθέτηση ειδικού συστήματος 
οριοθέτησης και η εξασφάλιση ειδικών άδειών που θα τους 
δικαιολογούν σε έκτακτες περιπτώσεις να απουσιάζουν από 
τις εργασίες τους. 

Παρατείνεται, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η καταβολή 
των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, οι οποίες τελούν 
σε αναστολή είσπραξης μέχρι 30-4-2021. Την σχετική από-

φαση υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος 
Βεσυρόπουλος. 
   Η παράταση αναστολής, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή 
του το υπουργείο Οικονομικών, κρίνεται επιβεβλημένη 

λόγω των συνθηκών που επικρατούν, στο πλαίσιο των 
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της παν-
δημίας σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. 

o ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙζΟΝΤΑΙ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Για τον καλύτερο συντονισμό ενόψει της θερινής περιόδου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜβΡΙΟΥ 2021 ΤΩΝ βΕβΑΙΩΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
Που τελούν σε αναστολή μέχρι 30 Απριλίου 2021



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

18

Οριακή μείωση 0,2% κατέγραψε το 2020 ο κύκλος εργασιών 
του Ομίλου Αλουμύλ, επηρεαζόμενος από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας, ανερχόμενος στα 241,1 εκατ. ευρώ έναντι 241,5 
εκατ. ευρώ το 2019, αναφέρει το ΑΠΕ. Τα λειτουργικά κέρδη 
προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν 
στα 24,9 εκατ. ευρώ έναντι 23,0 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 
2019, αυξημένα κατά 8,2%. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά 
κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) 
διαμορφώθηκαν στα 29,7 εκατ. ευρώ έναντι 27,1 εκατ. ευρώ 
συγκριτικά με το 2019. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 
60,2 εκατ. ευρώ έναντι 58,1 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα 
κατά 3,6%. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος εμφάνισε 
κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 11 εκατ. 
ευρώ έναντι 4,8 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, 
βελτιωμένα κατά 128,6%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα 
αποτελέσματα μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, 

ανερχόμενα σε 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ της αντί-
στοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 182,3%. 
   Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας κατέγραψε αύξηση 
1,3% και διαμορφώθηκε στα 154,7 εκατ. ευρώ έναντι 152,8 
εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2019. Τα λειτουργικά κέρδη προ 
φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 
10 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2019, 
αυξημένα κατά 30,7%. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 
προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) διαμορ-
φώθηκαν στα 12,7 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ συγκριτικά 
με το 2019. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 23,4 εκατ. ευρώ 
έναντι 21,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, 
αυξημένα κατά 7,9%. Κατά το 2020, τα κέρδη προ φόρων από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 5,3 εκατ. 
ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής 
περιόδου, βελτιωμένα κατά 328,3%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφα-

νίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες, ύψους 5,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,9 εκατ. 
ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 
273,7%.
   Σύμφωνα με την εταιρεία, παρά την επικρατούσα αβεβαιότη-
τα και την παρατεταμένη ύφεση, το επιχειρηματικό πλάνο της 
Αλουμύλ βρίσκεται σε πλήρη αναπτυξιακή πορεία. Η διατήρη-
ση υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης και επαρκούς ρευστότη-
τας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής 
θέσης, αποτελούν εχέγγυα για τον περιορισμό ενδεχόμενων επι-
πτώσεων της πανδημίας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 
επιχειρησιακής συνέχειας. Η διοίκηση της Αλουμύλ εξακολουθεί 
να εργάζεται αδιάλειπτα προς αυτή την κατεύθυνση, λαμβάνο-
ντας έγκαιρα κάθε απαραίτητη απόφαση. 

Στο ποσό των 10,29 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της 
Παπουτσάνης το πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι 8,06 εκατ. 
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση που δημοσιεύει το ΑΠΕ, η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ από 
την αρχή του 2021 εξυπηρετεί απευθείας τις μεγάλες αλυσίδες 
λιανικής. Αυτή η εξέλιξη επέφερε αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο 
τιμολόγησης με αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσιευμένου 
κύκλου εργασιών κατά 0,3 εκατ. ευρώ και την ισόποση, αύξη-
ση των εξόδων διάθεσης. Στην περίπτωση που δεν είχε συμβεί 
αυτή η αλλαγή, ο κύκλος εργασιών θα είχε ανέλθει σε 10 εκατ. 
ενώ τα έξοδα διάθεσης θα είχαν ανέλθει σε 1 εκατ. ευρώ. 
Οι υψηλές επιδόσεις που σημείωσε η εταιρεία στις κατηγορίες 
των επώνυμων προϊόντων και των παραγωγών για τρίτους 
συνέβαλλαν σημαντικά στην επέκταση του κύκλου εργασιών 
της. Η εξαγωγική δραστηριότητα της Παπουτσάνης ενισχύ-
θηκε κατά 13% το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 
6,06 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 59% του συνολικού 
κύκλου εργασιών. Το 24% των συνολικών εσόδων προέρ-
χεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 4% από πωλήσεις προς την 
ξενοδοχειακή αγορά, το 58% από παραγωγές προϊόντων για 
τρίτους και το 14% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών. 
Το μικτό κέρδος, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πω-
λήσεων και τη μείωση του παραγωγικού κόστους, συνέπεια 
των επενδύσεων που υλοποιεί η εταιρεία, ανήλθε σε 2,96 εκατ. 
ευρώ έναντι 2,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, 
βελτιωμένο κατά 40%. Το μικτό περιθώριο κέρδους εμφάνισε 
βελτίωση και ανήλθε σε 29% έναντι 26% το πρώτο τρίμηνο του 
2020. 
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,74 εκατ. ευρώ 
έναντι 0,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 βελ-
τιωμένα κατά 29%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν 

σε 0,54 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 15% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο βελτιωμένος φορολογικός συ-
ντελεστής το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το τρέχον, 
οφείλεται στην χρήση των τελευταίων φορολογικών ζημιών 
από παρελθούσες οικονομικές χρήσεις. Τα αποτελέσματα προ 
φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων διαμορφώθηκαν (για τον Όμιλο και την Εταιρεία) 
σε κέρδη 1,22 εκατ. έναντι κερδών 1,0 εκατ. ευρώ το πρώτο 
τρίμηνο του 2020. 
Ο Μενέλαος Τασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Παπου-
τσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε σχετικά: «Όπως και η προηγούμενη χρο-
νιά, έτσι και η φετινή αναμένεται να είναι περίοδος ιδιαίτερων 
συνθηκών με μεγάλη μεταβλητότητα και αρκετή ανασφάλεια 
τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς. Σε αυτό το τόσο απαιτητικό 
περιβάλλον, πρώτη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και 
υγεία των εργαζομένων και λοιπών συνεργατών μας λαμβά-
νοντας κάθε φορά τα βέλτιστα μέτρα προστασίας ανεξαρτήτως 
οποιονδήποτε άλλων παραμέτρων. Όσον αφορά την πορεία 
της εταιρίας το 2021 πιστεύουμε ότι και αυτή τη χρονιά θα 
σημειώσουμε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης ενισχύοντας 
περαιτέρω τη θέση της εταιρίας σε όλους τους τομείς που δρα-
στηριοποιούμαστε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η 
έμφασή μας παραμένει στην ανάπτυξη νέων εμπορικών πρω-
τοβουλιών, την επέκταση των επενδυτικών μας σχεδίων, την 
υλοποίηση ενεργειών για την προώθηση των προϊόντων της 
εταιρείας και την είσοδο σε νέες κατηγορίες προϊόντων με γνώ-
μονα τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια». 
Αναλυτικότερα, η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων της 
Παπουτσάνης παρουσίασε αύξηση κατά 107% το πρώτο τρί-
μηνο του 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. 
Μη λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη μεταβολή 
στον τρόπο τιμολόγησης λόγω απευθείας εξυπηρέτησης των 
μεγάλων αλυσίδων λιανικής η κατηγορία αυτή θα παρουσίαζε 

αύξηση 82%. Στην ανάπτυξη της κατηγορίας έχει συντελέσει 
η απευθείας προσέγγιση του οργανωμένου λιανεμπορίου, η 
ενίσχυση του πλάνου επικοινωνίας και προώθησης των επω-
νύμων προϊόντων, η είσοδος σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, 
όπως τα αντισηπτικά και απολυμαντικά επιφανειών, αλλά και 
η αύξηση της ζήτησης στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής γε-
νικότερα. 
Η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων το τρέχον τρίμη-
νο εμφάνισε σημαντική συρρίκνωση κατά 70%, δεδομένου 
ότι πέρυσι κατά το πρώτο τρίμηνο η ξενοδοχειακή αγορά λει-
τουργούσε σε μεγάλο βαθμό ειδικά στο εξωτερικό, ενώ φέτος 
πρακτικά ήταν παντού κλειστή. Η συγκεκριμένη κατηγορία 
αναμένεται να ανακάμψει, ως ένα βαθμό, από το τέλος του δευ-
τέρου, αρχές τρίτου τριμήνου του 2021 οπότε προβλέπεται να 
αρχίσει η αποκατάσταση του τουρισμού και των ταξιδιών. Την 
ίδια περίοδο ξεκινά και η υλοποίηση των νέων συνεργασιών με 
διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες στην ευρωπαϊκή αγορά που θα 
ενισχύσει περαιτέρω την κατηγορία. 
Τα προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα) 
αναπτύχθηκαν κατά 62% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 
2020. Στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων συνέβαλλε η πε-
ραιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων συνεργασιών με πολυεθνικές 
εταιρείες του εξωτερικού. 
Οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών απευθύνονται στις 
αγορές του εξωτερικού και εμφάνισαν μείωση κατά 21% σε 
σχέση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους λόγω της 
τότε εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης. Σε κάθε περίπτωση εκτιμά-
ται ότι λόγω νέων συνεργασιών αλλά και της έναρξης λειτουρ-
γίας της νέας μονάδας παραγωγής συνθετικής σαπωνόμαζας 
αυτή η υστέρηση θα καλυφθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα. 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΟΥΜΥΛ: ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

19

Κατά προτεραιότητα θα εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι στον 
τουριστικό κλάδο, οι εμβολιασμοί των οποίων θα ξεκινή-
σουν αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα για τις 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Στόχος μας είναι να δημιουρ-
γηθεί ένα τείχος ανοσίας αλλά και εμπιστοσύνης στους του-
ρίστες με το άνοιγμα των συνόρων στις 14 Μαΐου. Και μέχρι 
να ξεκινήσει η διαδικασία του εμβολιασμού, θα γίνονται 
συχνότατα δωρεάν self-tests σε όλους τους εργαζόμενους 
στον τουρισμό.
Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε –σύμφωνα με το ο υπουργός 
Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, από το βήμα της Βουλής, 
κατά τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του Κινήματος 
Αλληλεγγύης, σχετικά με τη πολιτική της κυβέρνησης στο 
τομέα του τουρισμού που, όπως υποστήριξαν οι βουλευτές 
του ΚΙΝΑΛ, η απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου οδη-
γεί και σε υγειονομική ανασφάλεια της χώρας και σε πλήρη 
απόγνωση εργαζόμενους και τουριστικές επιχειρήσεις.
 «Στέλνουμε σε όλους ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα, ότι 
η χώρα είναι απολύτως υγειονομικά ασφαλής. Στις 14 Μαΐ-
ου ανοίγουμε τα σύνορα μας. Με έγκριση της Υγειονομικής 
Επιτροπής γίνεται το άνοιγμα του τουρισμού. Για να φτάσεις 
να πεις συγκεκριμένη ημερομηνία σημαίνει ότι υπάρχει 
ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο έγινε με πολύ δουλειά και 
σταθερά βήματα», τόνισε ο κ. Θεοχάρης απορρίπτοντας τις 
κατηγορίες τόσο των επερωτώντων βουλευτών του ΚΙΝΑΛ 
όσο και των άλλων βουλευτών της αντιπολίτευσης για προ-
χειρότητες. 
«Το σύστημα του ανοίγματος θα αναρτηθεί πλήρως. Το 
άνοιγμα του τουρισμού δεν είναι απλό, είναι πολύ σύνθε-
το πρόβλημα. Δεν τον ανοίγεις έτσι, χωρίς συγκεκριμένο 
σχέδιο, όπως γίνεται στη ΔΕΗ που ανεβάζεις έναν διακόπτη 
και δίνεις ρεύμα. Χρειάζεται να δημιουργήσεις πρώτα κλίμα 
εμπιστοσύνης, δίνοντας μια καθαρή εικόνα υγειονομικής 
ασφάλειας της χώρας», υπογράμμισε ο υπουργός.
 Παράλληλα, ο κ. Θεοχάρης εστίασε σε πέντε βασικά σημεία 
που στέλνουν -όπως είπε- σαφή μηνύματα για την ασφαλή 
υγειονομική εικόνα της χώρας, και είναι:
- πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση για πλήρη ανάρ-
ρωση αν έχει νοσήσει,
- δωρεάν τεστ ελέγχου κορωνοϊού,
- άμεση απομόνωση περιπτώσεων θετικών στον κορωνοϊό,
- ξενοδοχεία απομόνωσης, και
- υγειονομικά πρωτόκολλα.
 «Η χώρα μας ψηφίζεται ως ένας από τους πιο ασφαλείς 
προορισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού πριν 
λίγες μέρες υιοθέτησε τις προτάσεις μας για επανεκκίνηση 
του τουρισμού, για συνοριακή ασφάλεια μετακίνησης και 
στήριξης της εργασίας. Τα σημάδια είναι ευχάριστα, γιατί 
έχουμε ένα εκτεταμένο ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο 
δράσης για το άνοιγμα του τουρισμού. Το σχέδιο έχει αρ-

χίσει να υλοποιείται. Θα συνεχίσουμε βήμα- βήμα, και μέχρι 
τις 14 Μαΐου θα είμαστε εντελώς έτοιμοι», επισήμανε ο κ. 
Θεοχάρης, ενώ είπε ότι τις επόμενες μέρες θα ταξιδέψει σε 
πολλές χώρες και θα πάει όπου χρειαστεί, για να περάσει 
«ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η χώρα έχει σχέδιο, υλοποιείται 
και είναι έτοιμη να υποδεχτεί όλους τους τουρίστες που θα 
την επισκεφθούν με υγειονομική ασφάλεια». 
«Βάλαμε όλα τα μαξιλάρια που χρειάζονται για να έχουμε 
ένα πολύ ισχυρό βαθμό ασφάλειας ανοίγοντας. Υπάρχει 
ένα πολύ ουσιαστικό, συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο 
στρατηγικό σχέδιο το οποίο είναι στο στάδιο της υλοποίη-
σης. Ήδη κάναμε το πρώτο βήμα με τις ΗΠΑ. Εμβολιασμένοι 
Αμερικανοί πολίτες μπορούν από σήμερα να έρθουν στη 
χώρα μας. Θα κάνουμε μικρά βήματα τώρα και στις 14 
Μαΐου θα είμαστε απολύτως έτοιμοι να υποδεχτούμε τους 
τουρίστες», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.
Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να 
μην χαλάνε με δηλώσεις τους την εικόνα της Ελλάδος ισχυ-
ριζόμενοι ότι δεν είναι ασφαλής υγειονομικά. «Μην χαλάτε 
την εικόνα. Τα πρωτόκολλα υπάρχουν και ισχύουν. Χρειά-
ζεται προσοχή να μην δυσφημιστεί η χώρα. Όλοι θέλουμε 
να ανοίξει ο τουρισμός με υγειονομική ασφάλεια και ισορ-
ροπία. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι, αυτό που χρειά-
ζεται ο τουρίστας το βρίσκει εδώ, γιατί η χώρα μας απέδειξε 
ότι σέβεται όλους τους πολίτες», κατέληξε ο κ. Θεοχάρης. 
 Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κα-
τρίνης, αντέτεινε ότι «ο υπουργός Τουρισμού εμφανίζεται 
ως Χάρι Πότερ, όχι μόνο του ελληνικού αλλά και του παγκό-
σμιου τουρισμού, παρουσιάζοντας μια μαγική εικόνα ότι η 
κυβέρνηση πέτυχε όλους τους στόχους».
 «Αυτά να τα λέτε και όταν συναντιέστε με τους εκπροσώ-
πους του τουριστικού κλάδου για να διαπιστώσετε ο ίδιος 
αν τους πείθετε. Η κατάσταση που υπάρχει στις τουριστικές 
επιχειρήσεις και στους εργαζομένους τους είναι τραγική, και 
αποδεικνύει ότι δεν έχετε ούτε ένα υποτυπώδες σχέδιο για 
τον τουρισμό. Πώς θα ανοίξει ο τουρισμός όταν ο υπουργός 
Ανάπτυξης αναιρεί τις προσπάθειες λέγοντας ότι δεν ξέρει 
πότε θα ανοίξει η εστίαση;» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. 
Κατρίνης. 
Από την πλευρά της, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του 
ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, χαρακτήρισε το σχέδιο της 
κυβέρνησης για τον τουρισμό «άνοιγμα στο κενό». «Ανα-
κοινώσατε το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου, η αντί-
στροφη μέτρηση έχει αρχίσει αλλά εσείς δεν αποκαλύψατε 
κανένα σχέδιο. Το τουριστικό πεδίο είναι θολό. Επιχειρείτε 
ένα άνοιγμα στο κενό, με τουρίστες δύο ταχυτήτων, τους 
οποίους καλείται να έρθουν σε πόλεις φαντάσματα. Πώς 
μπορεί χωρίς εστίαση να ανοίξει ο τουρισμός;», ανέφερε 
μεταξύ άλλων η κ. Νοτοπούλου. 
 «Και το σχέδιο της κυβέρνησης και τα μέτρα είναι ελλειμμα-

τικά και μη αποτελεσματικά, υποστήριξε ο γραμματέας της 
Κ.Ο του ΚΙΝΑΛ, Βασίλης Κεγκέρογλου, ενώ ο πρώτος επε-
ρωτών βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Φραγγίδης κατα-
λόγισε στη κυβέρνηση Απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου, 
καθυστερήσεις και παλινδρομίες». 
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι υπόλοιποι επερω-
τώντες βουλευτές του ΚΙΝΑΛ. Ο Δημήτρης Μπιάκης τόνισε 
την «ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης επιχειρήσεων του-
ρισμού και εστίασης», ο Γιώργος Μουλκιώτης μίλησε για 
«πλήρη αβεβαιότητα για το μέλλον» του τουρσιμού και 
της εστίασης, ο Ανδρέας Πουλάς σημείωσε ότι «στο σχέδιο 
δεν περιλαμβάνεται ο εμβολιασμός στους δύο σημαντικούς 
αυτούς παραγωγικούς κλάδους», ενώ ο Απόστολος Πάνας 
υπογράμμισε ότι «πρέπει με πιο γενναιόδωρη ματιά να αντι-
μετωπιστούν τα προβλήματα τους». Ο Ε΄ αντιπρόεδρος της 
Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, επισήμανε μεταξύ 
άλλων ότι «αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα για τα 2 εκατ. των 
πολιτών που απασχολούνται στην εστίαση και στον τουρι-
σμό οι συνέπειες θα είναι τραγικές».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Χρήστος Κα-
τσώτης, χαρακτήρισε «ελλειμματικό, αναποτελεσματικό και 
αντιλαϊκό το σχέδιο της κυβέρνησης» και υποστήριξε ότι, 
δεν δίνει λύσεις για την υγειονομική ασφάλεια της χώρας.
 «Η κυβέρνηση εφαρμόζει τη πολιτική βλέποντας και κάνο-
ντας. Ποτέ δεν υπήρξε σχέδιο για τον τουρισμό, ούτε πριν 
ούτε μετά την πανδημία», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΜεΡΑ25, Γεώργιος 
Λογιάδης, τόνισε «την ανάγκη επιμήκυνσης και αναβάθμι-
σης της τουριστικής περιόδου».
Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, 
Γιάννης Βρούτσης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για μι-
κροκομματική τακτική, τονίζοντας ότι «σε ένα τέτοιο αχαρ-
τογράφητο περιβάλλον κανείς δεν μπορούσε να τα πάει 
καλύτερα».
«Πήραμε μοναδικά μέτρα, πετύχαμε τη διατήρηση θέσεων 
και είμαστε πρωτοπόροι στην υγειονομική ασφάλεια της 
χώρας. Το άνοιγμα του τουρισμού θα είναι μια ανοιχτή 
αγκαλιά για όλους, με ασφάλεια», τόνισε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, επέκρινε έντονα το ΚΙΝΑΛ και τα όσα υπο-
στήριξε η πρόεδρος του κόμματος Φώφη Γεννηματά, περί 
ανυπαρξίας ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού 
στρατηγικού σχεδίου για την ουσιαστική στήριξη επιχειρή-
σεων και εργαζομένων αλλά και την υγειονομική ασφάλεια 
της χώρας. 
«Δεν πάμε κουτουρού και στα πρόχειρα. Πρόχειρη και ακο-
στολόγητη είναι η πρόταση σας. Κάνετε ανεύθυνη κριτική, 
μοιράζετε εκατομμύρια στους πάντες και για τα πάντα χωρίς 
να πείτε από πού θα βρεθούν τα λεφτά», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Βρούτσης. 

BΟΥΛΗ- Χ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ: ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
Εντονη αντιπαράθεση με ΚΙΝΑΛ για άνοιγμα τουρισμού 14 Μαΐου
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Ενοποίηση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, υπό τη σκέ-
πη του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 
προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την 
περαιτέρω προώθηση της καινοτομίας και της επιχει-
ρηματικότητας ο Οργανισμός, εποπτευόμενος φορέας 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλαμ-
βάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων και την πλήρη 
ευθύνη για τα εμπορικά σήματα.
Ύστερα από την ψήφιση του σχετικού νόμου στη Βου-
λή (Ν 4796/2021, ΦΕΚ 63, 17.04.2021, άρθρα 33-54) 
η υπηρεσιακή ενοποίηση και η μεταφορά όλων των 
αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα στον ΟΒΙ είναι 
γεγονός, συμβάλλοντας στη θεσμική εναρμόνιση της 
χώρας μας με την πρακτική όλων των υπόλοιπων χω-
ρών.
Η ύπαρξη μιας ενιαίας εθνικής αρχής θα διευκολύνει 

τη διαμόρφωση μιας ομοιόμορφης και ενιαίας εθνικής 
πολιτικής για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτη-
σίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εθνικής Οικο-
νομίας.
Προς το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας έχει ήδη αναπτύξει και διαθέτει τα ανα-
γκαία και συμβατά με τα λοιπά ευρωπαϊκά πρότυπα, 
πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων, τις 
τεχνικές δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και 
κατάθεσης των αιτήσεων για χορήγηση τίτλων Βιομη-
χανικής Ιδιοκτησίας, καθώς και on line μητρώα προ-
σβάσιμα στο διαδίκτυο.
Ο ΟΒΙ συνεργάζεται ήδη με το Γραφείο Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) στον τομέα των βιομηχανι-
κών σχεδίων, με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας (EPO) στον τομέα των ευρεσιτεχνιών και 
με άλλους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα της αρμο-
διότητάς του, λ.χ. στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοη-
τικής Ιδιοκτησίας (WIPO). 

Ο ΟΒΙ, ως νέα εθνική Αρχή, όπως σημειώνει σε ανακοί-
νωσή του, θα συνεχίσει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσί-
ες και θα ολοκληρώσει τα προγράμματα, τις δράσεις, 
και τα έργα της διεύθυνσης Σημάτων του υπουργείου 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων καθώς και τις σχετικές υπο-
χρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τα εν 
λόγω προγράμματα και έργα.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 
(έναρξη ισχύος και μεταβατικές διατάξεις), για τη θέση 
σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεων μεταφοράς της Διεύ-
θυνσης Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
στον ΟΒΙ και των ρυθμίσεων που εισάγονται και προ-
βλέπονται, θα εκδοθεί ΚΥΑ των υπουργών Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων και Οικονομικών. Μέχρι τότε το ενδι-
αφερόμενο κοινό και οι συναλλασσόμενοι θα συνεχί-
σουν να εξυπηρετούνται από τις υπάρχουσες δομές 
του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟβΙ

Στις 31 Ιουλίου λήγει σύμφωνα με το ΑΠΕ η προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων σε νέους πτυχιούχους έως 
30 ετών για συμμετοχή στο πρόγραμμα της Διεθνούς 
Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS), που τελεί υπό την 
αιγίδα του προέδρου του Γερμανικού Ομοσπονδιακού 
Κοινοβουλίου.   
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της γερμανικής πρε-
σβείας, το πρόγραμμα της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής 
Υποτροφίας (IPS) επιτρέπει σε νέους/ες πτυχιούχους 
έως 30 ετών με ενδιαφέρον για το πολιτικό γίγνεσθαι, 
να μεταβούν στο Βερολίνο, να γνωρίσουν το γερμανι-
κό κοινοβουλευτικό σύστημα, να εργαστούν στο πλαί-
σιο πρακτικής εργασίας σε γραφεία Γερμανών/ίδων 

βουλευτών/τριών και να ασχοληθούν ενεργώς με την 
πολιτική διαδικασία λήψεως αποφάσεων.     
Ειδικότερα, απευθύνεται σε νέους ανθρώπους υψηλής 
κατάρτισης που διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακού ή 
τεχνολογικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης και 
άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας καθώς και 
γνώσεις της γερμανικής πολιτικής, κοινωνίας και ιστο-
ρίας. Η υποτροφία περιλαμβάνει μηνιαία αποζημίωση 
500 ευρώ, δωρεάν διαμονή καθώς και ασφαλιστική 
κάλυψη ασθενείας, ατυχήματος και αστικής ευθύνης. 
Επιπλέον, η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα μετάβασης 
προς και από το Βερολίνο.  Το πρόγραμμα λαμβάνει 
χώρα κάθε χρόνο από την 1η Μαρτίου έως την 31η 

Ιουλίου. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πρε-
σβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανί-
ας.  Το πρόγραμμα IPS του έτους 2021 θα υλοποιηθεί 
με την τήρηση όλων των απαραίτητων όρων για μια 
ασφαλή διεξαγωγή παρά την πανδημία.
Ετησίως, χορηγούνται από τη Γερμανική Ομοσπονδι-
ακή Βουλή σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια Freie 
Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin και 
Technische Universität Berlin, περίπου 120 υποτροφί-
ες σε υποψήφιους προερχόμενους από 50 διαφορετι-
κές χώρες. Το πρόγραμμα διεξάγεται από το 1986.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟβΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟβΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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Σημαντική «ένεση» ρευστότητας ύψους 82,8 εκατ. ευρώ 
αναμένεται να λάβουν το προσεχές διάστημα η «Ακτωρ Πα-
ραχωρήσεις» και η «Αβαξ», ως μέτοχοι της Αττικής Οδού. Οι 
δύο εταιρείες προχώρησαν τον σχεδιασμό που είχαν ξεκινήσει 
πριν από λίγους μήνες και θα λάβουν επιστροφή κεφαλαίου 
από τα ταμειακά διαθέσιμα της Αττικής Οδού. Η σχετική κίνη-
ση οριστικοποιήθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, 
αφού ολοκληρώθηκε και η εσωτερική διαδικασία τυχόν 
ενστάσεων. Ως εκ τούτου, βάσει των ποσοστών συμμετοχής 
των δύο εταιρειών (65,7% και 34,2%), η μεν «Ακτωρ Παρα-
χωρήσεις» πρόκειται να λάβει 54,4 εκατ. ευρώ, η δε «Αβαξ» 
28,3 εκατ. ευρώ. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σχετικό ποσό πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή των εταιρειών σε νέους 
διαγωνισμούς παραχώρησης και ΣΔΙΤ, η «βεντάλια» των 
οποίων έχει ανοίξει σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, κάτι που 
θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και τους επόμε-
νους μήνες. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο μέτοχοι είχαν εισπράξει 
και προμέρισμα 52,6 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2020, ήτοι 
τα συνολικά κεφάλαια που εισέρρευσαν στα ταμεία τους δια-
μορφώνονται πλέον σε 135 εκατ. ευρώ. 
Η επιστροφή κεφαλαίου που θα εισπράξουν οι δύο μέτοχοι 
της Αττικής Οδού καθίσταται εφικτή χάρη στο γεγονός ότι 
πλέον η εταιρεία έχει αποπληρώσει το σύνολο του δανεισμού 
της. Ετσι, είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα διαθέσιμά της με 
μεγαλύτερη ελευθερία. Ουσιαστικά, αυτό που συμφώνησαν 
στην παρούσα φάση οι δύο μέτοχοι είναι να προεισπράξουν 
ένα μέρος του ποσού που ούτως ή άλλως θα λάβουν όταν λή-
ξει η υφιστάμενη σύμβαση εκμετάλλευσης της Αττικής Οδού, 
το 2024. Τότε θα λάβουν πίσω τα κεφάλαια και τα ταμειακά 
διαθέσιμα της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του 2020 
τα ταμειακά διαθέσιμα της Αττικής Οδού διαμορφώνονταν σε 
172 εκατ. ευρώ (από 157 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019) και 
τα ίδια κεφάλαια σε 275 εκατ. ευρώ. 
Για το σύνολο του έτους καταγράφηκε πτώση του κύκλου 
εργασιών κατά 21,3%, σε 151,6 εκατ. ευρώ από 192,7 εκατ. 
ευρώ, ως αποτέλεσμα της μειωμένης κυκλοφορίας, ιδίως 
κατά το πρώτο διάστημα της πανδημίας. Αντίστοιχα, τα καθα-
ρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν σε 48,3 εκατ. ευρώ 
από 72 εκατ. ευρώ. Όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνηση στην 
Αττική Οδό υποχώρησε κατά 24% το 2020, καταγράφοντας 
βέβαια έντονες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου 
χρόνου, ακόμα κι από μήνα σε μήνα, ανάλογα με τα μέτρα 
περιορισμού της κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο 
του 2020 σημειώθηκε πτώση 57%, τον Απρίλιο αυτή άγγιξε 
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το 72%, ενώ τον Μάιο, όταν ξεκίνησαν να αίρονται τα τότε 
μέτρα, η πτώση μετριάστηκε στο 44%, για να φτάσει στο 
-16% τον Ιούνιο, αλλά και να κινηθεί ανοδικά κατά 4% τον 
Αύγουστο. Αντίστοιχα, την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 
του 2020, όταν υπήρξαν και πάλι αυξημένα μέτρα περιορι-
σμού της κυκλοφορίας, καταγράφηκε πτώση της κίνησης 
κατά 51%. 
Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ειδικά στην περίπτωση 
της «Ακτωρ Παραχωρήσεις», τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν 
δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για να επιλύσουν τον «γόρδιο 
δεσμό», όπως εξελίσσεται, της αναχρηματοδότησης της 
«Ακτωρ», δηλαδή του τομέα των κατασκευών. Αυτό οφείλε-
ται στο διεθνές ομόλογο των 600 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε 
στο τέλος του 2019 από τον όμιλο Ελλάκτωρ.

 Σήμερα αποσφραγίζονται οι φάκελοι Tων μη δεσμευπ-
κών προσφορών, με στόχο ο ανάδοχος επενδυτής να 
ανακηρυχθεί μέχρι τις αρχές του 2022. Μεγάλα «ονό-
ματα» του εγχώριου real estate και του κατασκευαστι-
κού κλάδου εκδήλωσαν καταρχήν ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη του έργου Πολιτεία Καινοτομίας στο παλιό 
εργοστάσιο της εταιρείας Χρωματουργεία Πειραιώς (ΧΡΩ-
ΠΕΙ) επί της οδού Πειραιώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
τα σχήματα που δήλωσαν «παρών» στην πρώτη φάση 
του διαγωνισμού είναι η εταιρεία Dimand, ο όμιλος της 
ΓΕΚ Τέρνα, η Ελλάκτωρ (Ακτωρ) και η ένωση εταιρειών 
Intrakat, Intracom Holdings και Factory International. 
Σήμερα στις 10 είναι προγραμματισμένο να αποσφραγι-
σθούν οι φάκελοι των μη δεσμευτικών προσφορών στις 
εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Και-
νοτομίας του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία είναι και ο 
φορέας υλοποίησης του έργου. «Ολοκληρώθηκε η διαδι-
κασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος του διεθνούς δημόσιου 
διαγωνισμού και πλέον είμαστε ένα βήμα ακόμα πιο κοντά 
στην υλοποίηση του οράματος μας για τη δημιουργία της 
πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Ελλάδα», υπογράμ-
μισε σχετικά ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Χρίστος Δήμας. Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί και η δεύτερη φάση του διαγωνι-
σμού, η οποία προβλέπει την κατάθεση των δεσμευτικών 
προσφορών, ενώ στόχος είναι ο ανάδοχος επενδυτής να 
ανακηρυχθεί μέχρι τις αρχές του 2022. Η κυβέρνηση απο-
δίδει ιδιαίτερη σημασία στην υλοποίηση του έργου, μέσω 
του οποίου επιδιώκει να «μεταμορφώσει» το εγχώριο 
οικοσύστημα καινοτομίας. Οι εγκαταστάσεις της πρώην 
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ΧΡΩΠΕΙ θα μετατραπούν σε πολυδύναμο χώρο, όπου θα 
συνυπάρχουν ερευνητικά κέντρα και νεοφυείς επιχειρή-
σεις, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ώσμωση μεταξύ επι-
στήμης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας. «Φιλοδοξία 
μας είναι να γίνει σημείο αναφοράς, φυσική έδρα για τη 
χώρα, για την καινοτομία, αλλά και σημείο αναφοράς για 
τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη», έχει δηλώσει 
χαρακτηριστικά ο Χρίστος Δήμας. 
2.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
Το έργο, το οποίο υπολογίζεται πως θα ξεπεράσει τα 100 
εκατ. ευρώ, θα δημιουργήσει περισσότερες από 2.000 
θέσεις εργασίας, πέραν των θέσεων εργασίας που θα 
δικαιολογήσει το cluster των δραστηριοτήτων που θα 
αναπτυχθούν στην ευρύτερη περιοχή. Ο χώρος της πρώ-
ην ΧΡΩΠΕΙ, ο οποίος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα, 
παραμένει ανεκμετάλλευτος από το 1980, όταν η ιστορική 
βιομηχανία διέκοψε τη λειτουργία της. Το έργο θα υλοποι-
ηθεί ως Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 
Από τον διαγωνισμό θα προκόψει ο Ιδιωτικός Φορέας 
Σύμπραξης, ο οποίος θα αναλάβει την κατασκευή και τη 
λειτουργία της Πολιτείας Καινοτομίας για τουλάχιστον 30 
χρόνια (προβλέπεται και 1 δετής παράταση). Θα υλοποιή-
σει τη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λει-
τουργία και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του Κέντρου Καινοτομίας και θα αναλάβει την παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της καινοτομίας 
και της εμπορικής εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκατα-
στάσεων. Στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης πε-
ριλαμβάνονται η ανακατασκευή ή/και ο εκσυγχρονισμός 
των υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών ή/και η κατα-
σκευή νέων κτιριακών συγκροτημάτων και υποδομών 
με τον απαραίτητο εξοπλισμό και θέσεις στάθμευσης, η 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου, 
καθώς και κάθε περαιτέρω ενέργεια που απαιτείται από τη 
φύση ή τον σκοπό του Κέντρου Καινοτομίας.

Η Τέρνα Ενεργειακή μετατρέπει σε «πράσινο» το στρατιω-
τικό αεροδρόμιο. Αρχίζουν οι εργασίες μετατροπής του αε-
ροδρομίου της 115 Πτέρυγας Μάχης (Π.Μ.) στη Σούδα σε 
«πράσινη» εγκατάσταση, δηλαδή σε εγκατάσταση Μηδενι-
κού Αποτυπώματος Άνθρακα (Net Zero Carbon Emissions 
Airport) με παράλληλη κάλυψη του συνόλου των αναγκών 
σε ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη κατά 100% από Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας (Net Zero Energy Airport). 

ΑΡΧΙζΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ 115 Π.Μ. 
ΣΟΥΔΑΣ
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Ο σύλλογος δασολόγων θεωρεί αντιεπιστημονική την 
απάλειψη των ασπαλάθων. Αντιεπιστημονική και πιθανό-
τατα αντισυνταγματική χαρακτηρίζει ο σύλλογος των δα-
σολόγων την απάλειψη των ασπαλάθων από τα είδη που 
θεωρούνται δασικά κατά την κατάρτιση του δασικού χάρ-
τη. Όπως υποστηρίζει, η απόφαση ελήφθη με διοικητικά 
(πολιτικά) και όχι επιστημονικά κριτήρια και είναι ευθέως 
αντίθετη σε απόφαση του ΣτΕ του 2013. Η τοποθέτηση 
του συλλόγου πιθανότατα προαναγγέλλει νέα προσφυγή 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Την προηγούμενη εβδο-
μάδα, η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλ-
λήλων (ΠΕΔΔΥ, έχει ως μέλη κυρίως τους δασολόγους 
που στελεχώνουν τις δασικές υπηρεσίες) παρενέβη στην 
υπόθεση: με επιστολή της ζήτησε από το τεχνικό συμβού-
λιο δασών να συμβουλευθεί επιστημονικούς φορείς για 
το ζήτημα των ασπαλάθων, επισημαίνοντας ότι «τέμνει 
τη συνταγματική προστασία των δασικών εκτάσεων». Η 
γνωμοδότηση ωστόσο εκδόθηκε και την προηγούμενη 
Παρασκευή έγινε αποδεκτή από τον υφυπουργό Περιβάλ-
λοντος Γιώργο Αμυρά (ο οποίος με τη σειρά του ενημέρω-
σε τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, στις οποίες υπάγονται 
διοικητικά οι Διευθύνσεις Δασών όλης της χώρας). 
Οι δασολόγοι του Δημοσίου εκτιμούν ότι η διαδικασία 
που ακολουθήθηκε για να κατευναστούν οι αντιδράσεις 
ενάντια στο περιεχόμενο των δασικών χαρτών ήταν 
λανθασμένη. «Κατανοούμε ότι η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Περιβάλλοντος δέχθηκε πιέσεις. Αυτό που 
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Πάνω από μισό εκατομμύριο καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας άλλαξαν προμηθευτή το 2020 διατηρώντας 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την έντονη κινητικότη-
τα στη λιανική ρεύματος. Οι προσφορές, οι εκπτώσεις, ο 
πόλεμος τιμών σε συνδυασμό και με τα νέα «πράσινα» 
ενεργειακά προϊόντα ωθούν όλο και περισσότερα νοικο-
κυριά κι επιχειρηματίες στο να επιλέγουν τα πιο συμφέ-
ροντα για τις δυνατότητές τους προγράμματα, χωρίς να 
διστάζουν ακόμη και τη μετακίνηση από προμηθευτή σε 
προμηθευτή, ιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με επίσημα 
στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας τη χρονιά 
που πέρασε 530.064 πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης 
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Οι μετατροπές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε διά-
στημα 15 μηνών. Είναι ένα έργο που βασίζεται σε δωρεά 
ύψους 3,5 εκατ. ευρώ από την Τέρνα Ενεργειακή, ενώ το 
ετήσιο όφελος από την πλήρη απαλλαγή της Μονάδας από 
το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψης 
των αναγκών θέρμανσης θα ξεπεράσει τις 400.000 ευρώ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το στρατιωτικό αεροδρόμιο στη 
Σούδα θα είναι από τις πρώτες εγκαταστάσεις παγκοσμίως 
που θα λάβει την πιστοποίηση «Net Zero Energy Airport». 
Αναλυτικά, με βάση σχετική ανακοίνωση, το έργο που θα 
χρηματοδοτήσει η Τέρνα Ενεργειακή αφορά: 
- Την εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συγκεκρι-
μένα από φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. 
- Την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με 
συσσωρευτές ιόντων λιθίου. 
- «Έξυπνο» σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (Energy 
Management System) της παραγόμενης και καταναλι-
σκόμενης ενέργειας και των εγκαταστάσεων της μονάδας, 
ούτως ώστε η Διοίκησή της να μπορεί να διαχειρίζεται με 
τον πλέον ασφαλή και αποδοτικό τρόπο το σύνολο των 
ενεργειακών αναγκών της. 
- Παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις σε ήδη εγκατεστημένα 
συστήματα. 
- Πιστοποίηση της μείωσης του Ανθρακικού Αποτυπώμα-
τος της Εγκατάστασης σύμφωνα με το Green House Gas 
Protocol (GHGP) και του ISO 14064. 
- Πιστοποίηση της 115 Π.Μ. ως Net Zero Energy Στρατιωτι-
κού Αεροδρομίου.

άλλαξαν εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. 
Πρόκειται για τους καταναλωτές που ηλεκτροδοτούνται 
από το διασυνδεδεμένο σύστημα (ηπειρωτική Ελλάδα). 
Σε σύνολο 6.796.034 ενεργών παροχών, το 7,8% άλλα-
ξε πάροχο. Οι ιδιώτες προμηθευτές κερδίζουν όλο και 
μεγαλύτερο έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών 
καθώς το 2020 συγκέντρωσαν 1.512.317 πελάτες σε 
σύνολο 6.796.034 παροχών. Η ΔΕΗ παραμένει ο μεγα-
λύτερος παίκτης της λιανικής μέτρησε 5.283. 717 πε-
λάτες κατέχοντας το 77,8% του συνόλου των πελατών 
ηλεκτρικής ενέργειας. Στους ιδιώτες προμηθευτές που m 
απαριθμούν πάνω από 100.000 πελάτες, μετά τη δημό-
σια εταιρεία έρχονται οι: Protergia (245.165), Elpedison 
(233.676), ΗΡΩΝ (196.974), Watt & Volt (170.584), 
ΖΕΝΙΘ (136.890), Volton (103.022) και NRG (101.035).

δεν κατανοούμε είναι η προσπάθεια ρύθμισης του θέμα-
τος αυτού με παραπομπή ενός επιστημονικού θέματος 
στο τεχνικό συμβούλιο δασών και η τελική ρύθμισή του 
από τη διοίκηση με τρόπο αντιεπιστημονικό και τελικά 
αντισυνταγματικό», λέει στην «Κ» ο πρόεδρος της ΠΕΔΔΥ, 
Νικήτας Φραγκισκάκης. 
Πιο συγκεκριμένα, «η διοίκηση αποφάσισε να περιορίσει 
τα είδη που συγκαταλέγονται στην άγρια ξυλώδη βλά-
στηση –και προστατεύονται από το Σύνταγμα- και να 
εξαιρέσει αυθαίρετα τον ασπάλαθο (Calycotome villosa) 
από τη συνεισφορά του ως είδους στη δημιουργία οργα-
νικής ενότητας, με την αλληλεπίδρασή του με την υπόλοι-
πη χλωρίδα και πανίδα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την 
επιστήμη της δασολογίας και στερείται την αναγκαία επι-
στημονική τεκμηρίωση», καταλήγει ο κ. Φραγκισκάκης. 
Όπως υπενθυμίζουν οι δασολόγοι, το ανώτατο ακυρωτι-
κό δικαστήριο το 2013 (απόφαση Ολομέλειας αρ. 32/13) 
ακύρωσε προηγούμενη προσπάθεια «υπολογισμού» 
των δασικών εκτάσεων με βάση το ποσοστό εμφάνισης 
κάποιων δασικών ειδών («το δάσος και η δασική έκταση 
μπορεί να αποτελούνται από οποιοδήποτε είδος ή είδη 
άγριων ξυλωδών φυτών, δασοπονικών ή μη, εφόσον 
αυτά αποτελούν οργανική ενότητα»). Τέλος, όπως επιση-
μαίνουν, τα κριτήρια καθορισμού των δασικών εκτάσεων 
ορίστηκαν το 2016 με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δεν 
μπορεί να τροποποιηθεί με μια υπουργική απόφαση. 
Υπενθυμίζεται πως το 2019, επί της προηγούμενης ηγε-
σίας του υπουργείου, είχε ζητηθεί ανάλογη γνωμοδότη-
ση του τεχνικού συμβουλίου δασών για τις φρυγαvik0s 
εκτάσεις, την οποία ο τότε αναπλ. υπουργός Σωκράτης 
Φάμελος είχε αποδεχθεί. Κατά της απόφασης εκείνης δεν 
είχαν κατατεθεί προσφυγές, καθώς σημαντικό μέρος της 
επιστημονικής κοινότητας συμφωνούσε ότι οι φρυγανι-
κές εκτάσεις είχαν καθ’ υπερβολή (από το Π.Δ. του 2016) 
ενταχθεί στις δασικές. Παρά ταύτα (και παρότι οι δασικοί 
χάρτες αναθεωρήθηκαν στα τέλη του 2020), στους δα-
σικούς χάρτες αρκετών περιοχών (κυρίως του Αιγαίου) 
η φρυγανική βλάστηση εξακολουθεί να εμφανίζεται ως 
δασική.


