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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 6
Υπουργοί ενημέρωσαν τους δημάρχους για τα νέα χρηματοδοτικά 
εργαλεία
Σελ 1, 9 και 10
Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που 
προβλέπει σημαντικές φορολογικές ανάσες
Σελ 1 και 3
Δομικές αλλαγές στο «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» προαναγγέλλει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Σελ 3 
Γ. Αμυράς για δασικούς χάρτες: Καμία ιδιοκτησία δεν θα κινδυνέψει
Σελ 4 
Κυρ. Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί η εστίαση, 
στις 10 Μαΐου τα σχολεία, στις 15 Μαΐου ο τουρισμός
Σελ 5
Υποβρύχιο καλώδιο για το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα 
θα κατασκευάσει η Hellenic Cables
Σελ 7
Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιτάχυνση της διαδικασίας απο-
νομής των συντάξεων
Σελ8 
Μικρομετεωρολογικοί πύργοι που μετρούν τις εκπομπές θερμό-
τητας θα τοποθετηθούν από το ΙΤΕ- Σημείο αναφοράς για το ενιαίο 
ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης εκπομπών CO 2 της ΕΕ
Σελ 11
Αυτοψία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στα υπό ολοκλή-
ρωση έργα άρσης επικινδυνότητας πρανών στον οδικό άξονα 
Βάρκιζας - Σουνίου πλησίον των σηράγγων (Τρύπες Καραμανλή) 
στη Βάρκιζα
Σελ 12
Συνεργασία του ΟΑΕΔ με την Amazon για ανάπτυξη ψηφιακών 
δεξιοτήτων
Σελ 13 
Έως το 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απολιγνιτοποίησης 
εκτιμά ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης
 Σελ 14
Την ένταξη τριών νέων έργων της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, 
προϋπολογισμού 28.000.000 ευρώ, στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» 
ανακοίνωσαν οι Στ. Πέτσας και Απ. Τζιτζικώστας
Σελ 15
Κ. Αχ. Καραμανλής: «Χαλάμε τη σούπα σε κάποια οργανωμένα 
συμφέροντα» 
Σελ 16 και 17
Κ. Χατζηδάκης: Μέχρι το φθινόπωρο θα «πέσουν» στην αγορά 400 
εκατ. δολάρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα κατάρτισης
Σελ 18
Η ΕΕ ορίζει νέο στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα κατά «τουλάχιστον» 55% μέχρι το 2030
Σελ 19
Οι νεαροί Έλληνες γνωρίζουν λίγα για την κλιματική μετανάστευση, 
αλλά ζητούν προσφυγικό καθεστώς για τους κλιματικούς μετανά-
στες, σύμφωνα με έρευνα
Σελ 20 και 21
Περισσότεροι από 800 υψηλοί καλεσμένοι ομιλητές από 42 χώρες 
θα συμμετάσχουν στο φετινό 6o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 24, 25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Σημαντικό μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι τα έργα που 
αφορούν και καλούνται να υλοποιήσουν οι δήμοι, τόνισε ο 
υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας χθες σε ημε-
ρίδα, μέσω τηλεδιάσκεψης, που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και στην οποία ενημέρωσαν σχετικά για 
το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε σχεδόν 
το σύνολο των δημάρχων της χώρας.  Το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτι-
κότητας και Ανάπτυξης «Ελλάδα 2.0» είναι ένα εθνικό πρόγραμ-
μα υλοποίησης συγκεκριμένων έργων, επενδύσεων και μεταρ-
ρυθμίσεων, με πόρους που ξεπερνούν τα 57 δισ. ευρώ. Όπως 
είπε ο υπουργός, στόχος είναι η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων 
του προγράμματος, αφήνοντας στις τοπικές κοινωνίες σημαντι-
κό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Ο κ. Βορίδης στην τοποθέτηση 
του, αναφέρθηκε στα έργα και τις δράσεις που έχει εντάξει στο 
πρόγραμμα το υπουργείο Εσωτερικών, και στο επίκεντρο των 
οποίων είναι η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυνα-
μικού στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επίσης ανα-
φέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου για το 

αμέσως επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα στο νέο εκλογικό 
νόμο, τον έλεγχο νομιμότητας των ΟΤΑ και τα θεσμικά όργανα 
και τις διαδικασίες που εμπλέκονται, την καταστατική θέση των 
αιρετών κλπ. Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος 
Πέτσας, υπογράμμισε ότι η Αυτοδιοίκηση, για πρώτη φορά έχει 
στη διάθεση της για αξιοποίηση μια τέτοια «παλέτα» σημαντι-
κών χρηματοδοτήσεων, όπως είναι τα προγράμματα «Αντώνης 
Τρίτσης», ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης. Τόσο για το ΕΣΠΑ όσο 
και το Ταμείο Ανάκαμψης, πέραν από εντάξεις νέων έργων, είπε 
ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για να υπάρξουν σ  ́αυτά εντάξεις 
επιλέξιμων έργων από το «Αντώνης Τρίτσης», προκειμένου να 
ενταχθούν στη συνέχεια σ΄αυτό ακόμη περισσότερα έργα. Ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, 
που μίλησε, τόνισε ότι επίκειται η υπογραφή με την Ευρωπαική 
Επιτροπή για το νέο ΕΣΠΑ, που είναι αυξημένο από το προηγού-
μενο και ανέρχεται σε 26 δισ. ευρώ με την εθνική συμμετοχή. 
Όπως είπε μεταξύ άλλων, το 1/3 αφορά έργα και δράσεις στις 
Περιφέρειες της χώρας. Αναλυτικά στη σελ 6

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Οικονο-
μικών που προβλέπει σημαντικές φορολογικές ανάσες για εκα-
τομμύρια πολίτες. Με την τροπολογία ακυρώνεται το πέναλτι 
φόρου 22% που προβλέπεται για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
στους φορολογούμενους που έχουν πληγεί από την πανδημία 
και σε όσους είναι ηλικίας άνω των 60 ετών. Το πέναλτι μειώ-
νεται κατά 50% (στο 11%) για όσους έχουν καλύψει με ηλε-
κτρονικές συναλλαγές τουλάχιστον 20% του εισοδήματος τους 
αλλά λιγότερο από το 30% που προβλέπει ο νόμος. Παράλληλα 
–όπως αναφέρει το ΑΠΕ- εξαιρούνται από τα τεκμήρια διαβίω-
σης οι πληττόμενοι φορολογούμενοι εφόσον σε ένα από τα δύο 

προηγούμενα φορολογικά έτη δεν είχαν φορολογηθεί βάσει 
τεκμηρίων και απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τη 
φορολόγηση των ανείσπρακτων ενοικίων με την κοινοποίηση 
μόνο ενός εξώδικου στον ενοικιαστή τους. Προβλέπεται ακόμη 
η εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 
27 Αυγούστου, η καταβολή του φόρου εισοδήματος σε 8 δό-
σεις, η έκπτωση φόρου 3% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης 
του εκκαθαριστικού έως τις 30 Ιουλίου, η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ 
σε 6 δόσεις ενώ τα ζευγάρια που θέλουν να υποβάλλουν χωρι-
στή δήλωση έχουν περιθώριο να το δηλώσουν στην ΑΑΔΕ έως 
τις 6 Μαΐου. Αναλυτικά στις σελ 9 και 10

Την αλλαγή των κριτηρίων για το «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» 
προαναγγέλλει η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθ-
μίσεων Ελίζα Φερέιρα απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβου-
λευτή του ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με τη διάθεση των 
κονδυλίων σε προγράμματα εξάλειψης ενεργειακής φτώχειας. 
Στην απάντησή της, η Επίτροπος υπογραμμίζει –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ότι σε αντίθεση με το μοντέλο «first come, first served» 

που ακολούθησε η Ελλάδα, η επόμενη φάση του προγράμμα-
τος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» δεν θα διαρθρωθεί με οριζόντιο 
τρόπο, αλλά βάσει κριτηρίων επιλογής με έμφαση κυρίως στην 
επίτευξη υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας και στοχεύοντας στις 
ενεργειακά φτωχότερες ιδιωτικές κατοικίες. 
Αναλυτικά στη σελ 3

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

βΟΥΛΗ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Που προβλέπει σημαντικές φορολογικές ανάσες

ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ» 
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας GRawMat, η Σχο-
λή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. και 
η νεοφυής επιχείρηση EcoResources σας προσκαλούν να 
παρακολουθήσετε την 1η διαδικτυακή ημερίδα του Κέντρου 
Αριστείας του GRawMat Innovation Cluster με τίτλο: «Βιομη-
χανία Ορυκτών πρώτων υλών
και Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», που θα πραγματοποι-
ηθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 στις 17:00-
20:30 και θα μεταδοθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom.
Στόχος της ημερίδας είναι να ενημερώσει τους ενδιαφερόμε-
νους σχετικά με την άμεση σύνδεση των ορυκτών πρώτων 
υλών με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) και 
συγκεκριμένα με τις βασικές πολιτικές που αυτή περιλαμβάνει, 
την αναγκαιότητα για κρίσιμες πρώτες ύλες στην Ε.Ε. και τη 
δυναμικότητα της Ελλάδας, τη συμβολή του κλάδου της εξό-
ρυξης στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενσωμάτωση στρατηγι-
κών κυκλικής οικονομίας στις πρακτικές που εφαρμόζονται.
Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις 
από τους:
κ. Γεώργιο-Σταύρο Κρεμλή, Διευθυντή επί τιμή της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής και Σύμβουλο σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας 
και Νησιωτικότητας,
Δρ. Γιάννη Ποντίκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστη-
μίου KU Leuven,
Δρ. Νικόλαο Αρβανιτίδη, Ειδικό Σύμβουλο σε θέματα μεταλ-
λευτικής πολιτικής του Υπουργείου Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας της Σουηδίας,
κα. Έμμυ Γαζέα, Διευθύντρια Περιβάλλοντος της εταιρείας 
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και
Δρ. Ευάγγελο Τζάμο, Γενικό Διευθυντή της Ecoresources και 
Εκτελεστικό Διευθυντή του GRawMat Innovation Cluster.
Την ημερίδα θα συντονίσει ο Δρ. Άνθιμος Ξενίδης, Καθηγη-
τής του Ε.Μ.Π. και επιστημονικός υπεύθυνος του GRawMat 
Innovation Cluster.
Η ημερίδα είναι ανοιχτή και απευθύνεται σε επαγγελματίες του 
κλάδου καθώς και σε όλη την επιστημονική κοινότητα (ερευ-
νητές, καθηγητές και φοιτητές).
Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγραφή μέσω του συνδέσμου 
https://tinyurl.com/3jhr7j2w
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακο-
λούθησης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 
«βΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ 
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜφΩΝΙΑ»

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

23 - 25 Απριλίου 2021
12ο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών

Φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης

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

νικό Επιμελητήριο

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

Η Σύνοδος Κορυφής SolarPower Summit 2021 διοργα-
νώνεται ψηφιακά για δεύτερη φορά απο την Solar Power 
Europe στις 10 - 12 Μαΐου. Ο ευρωπαϊκός κλάδος της 
ηλιακής ενέργειας– όπως τονίζεται σε ανακοίνωση- έχει 
αποδείξει το τεράστιο αναπτυξιακό δυναμικό του και την 
ανθεκτικότητά του για να οδηγήσει μακροπρόθεσμα τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Η ηλιακή ενέργεια κατέχει την πιο 
δυναμική θέση στην αγορά εργασίας, με τη δυνατότητα 
δημιουργίας περισσότερων από 4 εκατομμυρίων θέσεων 
εργασίας παγκοσμίως έως το 2050. Ιστορικά είναι επίσης η 
πιο ευέλικτη και προσιτή πηγή ενέργειας, υποστηρίζοντας 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, τη βιω-
σιμότητα των ευρωπαϊκών σπιτιών παρέχοντας γενικότερα 

οφέλη πέρα του ενεργειακού τομέα. 
Η SolarPower Summit είναι 100% αφιερωμένη στην προώ-
θηση βιώσιμων αλλαγών και καθιστώντας την ανάκαμψη 
μια πραγματική ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας. 
Την Παρασκευή 7 Μαΐου θα διεξαχθεί παράλληλη εκδήλω-
ση για τις ευκαιρίες των επιχειρήσεων ηλιακής ενέργειας 
στις αναδυόμενες αγορές, υποστηριζόμενη από το GET.
invest, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που κινητοποιεί επεν-
δύσεις σε αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανί-
ας, της Σουηδίας, Ολλανδίας και της Αυστρίας
Εγγραφές και πληροφορίες για το πρόγραμμα της συνόδου: 
https://solarpowersummit2021.w.tame.events/

Σε ψηφιακή μορφή, με τη χρήση της e-επιχειρηματικής πλατ-
φόρμας DOMOTEX DIGITAL DAY, θα πραγματοποιηθεί στις 
20 Μαΐου 2021, η Διεθνής Έκθεση Επίστρωσης Δαπέδων 
DOMOTEX, που διοργανώνει ο Εκθεσιακός Οργανισμός του 
Αννοβέρου, Deutsche Messe AG, του οποίου επίσημος αντι-
πρόσωπος στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι το Ελληνογερμα-
νικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, λόγω του νέου κύματος Covid-19, 
αποφασίστηκε τελικά η υποστήριξη ενός ψηφιακού συνεδρί-
ου που θα επικεντρωθεί στα τρέχοντα και μελλοντικά θέματα 
της διεθνούς βιομηχανίας δαπέδων.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί 
να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο.

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

press@central.tee.gr

SolarPower Summit 2021

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
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«Καμία ιδιοκτησία δεν πρόκειται να κινδυνεύσει και κανένας πολί-
της δε θα ταλαιπωρηθεί. Η δημόσια διοίκηση θα αναδιαμορφώσει 
τους δασικούς χάρτες κατά τόπους με «λεπτοβελονιά», λαμβάνο-
ντας υπ’ όψιν μετρήσιμα στοιχεία και τηρώντας απαρέγκλιτα τις 
επιταγές του Συντάγματος», ξεκαθάρισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, 
από τη Λευκάδα και το Μεγανήσι, όπου παρουσίασε, την Τρίτη, 
αναλυτικά το κυβερνητικό σχέδιο για τους δασικούς χάρτες, σε 
διαδοχικές συναντήσεις που πραγματοποίησε στο δημαρχείο 
Μεγανησίου και στο διοικητήριο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
αντίστοιχα, ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τους κατά τό-
πους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, όπου εντοπίζονται τα σημα-
ντικότερα ζητήματα αναφορικά με την ανάρτησή τους. 
Όπως τόνισε ο υφυπουργός: «η Υπουργική Απόφαση, που υπέ-
γραψα ύστερα από την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δασών για τους ασπάλαθους, λύνει πολλά και σημα-
ντικά προβλήματα σε όλη τη χώρα. Σε μια Ελλάδα που πέρασε από 
μια δεκαετή κρίση θέλουμε να στρέψουμε τον Έλληνα στη γη του 

και όχι να τον αποξενώσουμε από αυτή». 
Όπως έγινε γνωστό, στις συσκέψεις πήραν μέρος ο βουλευτής 
Λευκάδας της ΝΔ, Αθανάσιος Καββαδάς, η περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων, Ρόδη Κράτσα, ο αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέας 
Κτενάς, ο δήμαρχος Λευκάδας, Χαράλαμπος Καλός, ο δήμαρχος 
Μεγανησίου, Παύλος Δάγλας, ο δασάρχης Λευκάδας, Ευάγγελος 
Σκάρπος, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ, Πανταζής Κηρολίβανος, του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού, Θωμάς Κατοπόδης, ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σωτήρης Σκιαδαρέσης και δυο νομικοί 
σύμβουλοι του Δήμου Λευκάδας, ενώ τον υφυπουργό συνόδευ-
σε ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, 
Κωνσταντίνος Αραβώσης.
 Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, τα ζητήματα που κυριάρχησαν στις συζη-
τήσεις -και είναι κοινά για τα δύο νησιά του Ιονίου- αφορούσαν 
τους δασωμένους αγρούς, στο ιδιάζον ιδιοκτησιακό καθεστώς 
των Ιόνιων Νησιών λόγω Ενετοκρατίας και στην πρόσφατη 
Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός για την εξαί-
ρεση των ασπαλάθων και της φρυγανώδους βλάστησης.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλ-
λοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, ανέφερε: «Όλοι 
συμφωνούμε ότι πρέπει να προχωρήσει η μεγάλη αυτή μεταρ-
ρύθμιση για την οριστική τακτοποίηση των ιδιοκτησιών αλλά 
και γιατί προβλέπεται από την κοινοτική οδηγία. Στο ΥΠΕΝ έχουμε 
δρομολογήσει και αυτοψίες, δεν θα εξετάσουμε τα ζητήματα μόνο 
επί χάρτου».
Ο βουλευτής Λευκάδας της ΝΔ, Αθανάσιος Καββαδάς, τόνισε: 
«Ένα σπουδαίο βήμα έγινε. Οι ασφαλαχτοί, όπως λέγονται στη 
Λευκάδα, αποχαρακτηρίστηκαν χάρη στην πρόσφατη Υπουργική 
Απόφαση. Γεγονός που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση και ο υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος προσωπικά, έχει ενσκήψει ουσιαστικά 
στο ζήτημα των δασικών χαρτών».
Ενώ, η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα, δήλωσε: 
«Θα περάσουμε αυτή την περιπέτεια, θα συνεργαστούμε και θα 
φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η διαφάνεια και η 
τακτοποίηση των περιουσιών». 

Την αλλαγή των κριτηρίων για το «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» 
προαναγγέλλει η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμί-
σεων Ελίζα Φερέιρα απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή 
του ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με τη διάθεση των κονδυ-
λίων σε προγράμματα εξάλειψης ενεργειακής φτώχειας. 
Στην απάντησή της, η Επίτροπος υπογραμμίζει –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ότι σε αντίθεση με το μοντέλο «first come, first served» 
που ακολούθησε η Ελλάδα, η επόμενη φάση του προγράμματος 
«Εξοικονομώ – Αυτονομώ» δεν θα διαρθρωθεί με οριζόντιο 
τρόπο, αλλά βάσει κριτηρίων επιλογής με έμφαση κυρίως στην 
επίτευξη υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας και στοχεύοντας στις 
ενεργειακά φτωχότερες ιδιωτικές κατοικίες. 

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, η λογική της «εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιό-
τητας» επιλέχθηκε για λόγους αποτελεσματικότητας. Συνοδεύεται, 
ωστόσο, από ανεξάρτητη αξιολόγηση κάθε αίτησης. Σύμφωνα 
με τις εθνικές (ελληνικές) αρχές, η επόμενη φάση του προγράμ-
ματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» προβλέπεται να διαρθρωθεί 
γύρω από ετήσιες προσκλήσεις βάσει κριτηρίων επιλογής με 
έμφαση κυρίως στην επίτευξη υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας 
και στοχεύοντας στις ενεργειακά φτωχότερες ιδιωτικές κατοικίες 
—εγκαταλείποντας παράλληλα τη μέθοδο «εξυπηρέτησης κατά 
σειρά προτεραιότητας», απαντά η Επίτροπος.
Προσθέτει δε ότι «η προσέγγιση αυτή των ελληνικών αρχών 

αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση των όρων των μελλοντι-
κού προγράμματος και να εξασφαλίσει καλύτερη ιεράρχηση των 
έργων, συνάδει δε με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την 
ανακοίνωση για το κύμα ανακαινίσεων και το υψηλότερο επίπεδο 
φιλοδοξίας του σχεδίου κλιματικών στόχων για το 2030
 Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθυμίζει ότι «το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο είχε κρίνει σε σχετική Έκθεσή του ότι έχοντας ως βασικό 
κριτήριο την ταχύτητα υποβολής της αίτησης, δεν επιτρέπει να 
αξιολογηθεί το σχετικό κόστος και τα οφέλη. Αυτό σήμαινε ότι 
σπανίως δόθηκε προτεραιότητα σε έργα που συνέβαλλαν στην 
εξοικονόμηση ενέργειας ή απέφεραν άλλα οφέλη με χαμηλότερο 
κόστος».

Οι σύνδεσμοι της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) -δη-
λαδή ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 
(ΣΕΚΠΥ) και η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής 
& Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ)- έχουν καταθέσει κοινή πρόταση για την 
ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής στο πλαίσιο 
των εξοπλιστικών προγραμμάτων του υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας. Αυτό τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση 
που κατέθεσαν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης 
Κεγκέρογλου και Γιώργος Φραγγίδης με θέμα «Σύσταση και 
ανάληψη θεσμικού ρόλου του Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας, 
Τεχνολογίας & Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ)».
«Το Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομη-
χανίας (ΣΑΕΤΒ) συνεδρίασε στις 3 Φεβρουαρίου 2021. Στην 
τρέχουσα φάση, έχει καταρτιστεί σχέδιο πρακτικού της συνεδρί-
ασης, το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση μεταξύ των μελών 
του Συμβουλίου. Μετά την οριστικοποίηση του πρακτικού, θα 
υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις, όπως αυτές διαμορφώ-
θηκαν στη συνεδρίαση, προς έγκριση από την πολιτική ηγεσία 
και θα δρομολογηθεί η υλοποίησή τους», ανέφερε ο υπουργός.
«Ήδη», πρόσθεσε, «υποβλήθηκε κοινή πρόταση των συνδέ-

σμων της ΕΑΒΙ (ΣΕΚΠΥ και ΕΕΛΕΑΑ) αναφορικά με την ενίσχυση 
της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής στο πλαίσιο των εξο-
πλιστικών προγραμμάτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
Ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι αυτή η πρόταση «συζητή-
θηκε θεσμικά και περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση πρακτι-
κό της συνεδρίασης του ΣΑΕΤΒ».
Επισήμανε, δε, αναφορικά με τις δράσεις ενίσχυσης της ΕΑΒΙ, 
«η Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ), η οποία 
εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ τον Μάρτιο του 2017, αποτελεί το βα-
σικό θεσμικό κείμενο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ως προς 
την ενίσχυση της ΕΑΒΙ και περιλαμβάνει σειρά δράσεων, με τις 
οποίες υποστηρίζονται οι βιομηχανικοί φορείς, μεταξύ αυτών 
και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την εξωστρέφεια των οποί-
ων έχουμε αναλάβει μία δέσμη από δράσεις».
«Η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΕΑΒΙ στα 
εξοπλιστικά προγράμματα εμπίπτει στο νομικό πλαίσιο, που 
συνίσταται από την Οδηγία 2009/81/ΕΚ και τον αναθεωρημέ-
νο ν.3978/2011», υποστήριξε ο υπουργός και συμπλήρωσε: 
«Αναγνωρίζεται ότι το πλαίσιο αυτό περιορίζει την κατά προ-
τεραιότητα ανάθεση έργου στις εγχώριες εταιρείες, ωστόσο 
καταβάλλεται προσπάθεια για πρόβλεψη εγχώριας συμμετοχής 

χρησιμοποιώντας νομικά εργαλεία που προβλέπονται ήδη από 
την Οδηγία (π.χ. Ασφάλεια Εφοδιασμού), κυρίως στο πλαίσιο 
διακρατικών συμφωνιών».
Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων 
(ΓΔΑΕΕ), ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος, «υποστηρίζει τη 
συμμετοχή των εγχώριων βιομηχανικών φορέων στα ευρω-
παϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα έρευνας και βιομηχανικής 
ανάπτυξης (European Defence Fund και European Defence 
Industrial Development Programme), καθώς και στα διακρα-
τικά προγράμματα συνεργασίας (PESCO). Τα προγράμματα 
αυτά καλύπτουν μεγάλο φάσμα τεχνολογιών του αμυντικού, 
πολιτικού και διαστημικού τομέα, καθώς και διττής χρήσης, ενώ 
προσφέρουν ευκαιρίες για δικτύωση μεταξύ αμυντικών βιομη-
χανιών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Παρέχεται», υπογράμμισε, επίσης, «η δυνατότητα στα υπουρ-
γεία Άμυνας των χωρών που συμμετέχουν στα προγράμματα 
να επενδύσουν στην ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων και 
υποσυστημάτων, καθώς και εν συνεχεία να προμηθευτούν τα 
προϊόντα στα οποία έχουν επενδύσει, μέσω υποβολής επιστο-
λών πρόθεσης (Letter of Intent)».

Γ. ΑΜΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ: ΚΑΜΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΙΝΔΥΝΕΨΕΙ

ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ» ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Για συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
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Οδικό χάρτη για την απελευθέρωση συγκεκριμένων 
κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων για την 
περίοδο αμέσως μετά το Πάσχα, αλλά και τη διατήρηση 
του περιορισμού των υπερτοπικών μετακινήσεων ενό-
ψει της εορτής του Πάσχα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-
γός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τηλεοπτικό του μήνυμα 
σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού 
στη χώρα μας και την κυβερνητική στρατηγική της στα-
διακής απελευθέρωσης κοινωνικών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
 «Έχω πει ότι στόχος μας είναι ένα ασφαλές Πάσχα και 
ένα ελεύθερο καλοκαίρι. Όμως το πρώτο δεν γίνεται να 
υπονομεύσει το δεύτερο. Γι’ αυτό και το Πάσχα πρέπει 
να μην ταξιδέψουμε» τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώ-
ντας ότι «η Αττική και οι μεγάλες πόλεις έχουν, ακόμα, 
πολλούς φορείς της CΟVID. Η μαζική μετακίνησή τους 
ενέχει τον κίνδυνο να διασπείρει τον ιό παντού. Και, ξέ-
ρουμε, ότι οι νοσηλείες στην περιφέρεια είναι δύσκολες. 
Πρέπει, λοιπόν, να σκεφτούμε όχι μόνο τις διακοπές μας, 
αλλά και την υγεία των κατοίκων στα χωριά και τα νησιά 
μας». 
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε και τα επό-
μενα βήματα της διαδικασίας σταδιακής επαναφοράς 
στην κανονικότητα, δίδοντας έμφαση σε τρία ορόση-
μα: «Πρώτον, τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί 
η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους. Και η κυκλοφορία 
διευρύνεται έως τις 11 το βράδυ. Με υποχρεωτικά 
self-test στους εργαζομένους. Αποστάσεις στα τραπε-
ζοκαθίσματα. Και τα γνωστά μέτρα υγιεινής. Δεύτερον, 
στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι γυμνάσια και δημοτικά 
σχολεία. Και εδώ θα ισχύουν οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγ-
χοι για μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσω-
πικό. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες προστασίας 
στις αίθουσες. Τρίτον, το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο 
τουρισμός. Με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχουν 
εμβολιαστεί, όσο και για εκείνους που θα πρέπει να ταξι-
δεύουν με τεστ. Στις 15 Μαΐου, επίσης, απελευθερώνο-
νται οι υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες, 
ενώ θα επιτραπούν και ορισμένες δραστηριότητες του 
Πολιτισμού».
Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε εκ νέου 
έκκληση προς όλους τους πολίτες και ιδίως τους πλέον 
ευπαθείς να σπεύσουν να εμβολιαστούν: «Θα σας καλέ-
σω, λοιπόν, για μία φορά ακόμη, θα σας παρακαλέσω, 
να θωρακίσετε την υγεία σας με αυτό το μεγάλο δώρο 
της επιστήμης. Ο κίνδυνος δεν καραδοκεί στο εμβόλιο. 
Αλλά στην αρρώστια και στον πόνο. Και οι αριθμοί δεί-
χνουν πως είναι πιο πιθανό ένα ατύχημα στο δρόμο, 
παρά κάποιο πρόβλημα από τον εμβολιασμό». 

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε, μάλιστα, πως από την 
Μεγάλη Εβδομάδα ενεργοποιείται ακόμη μία εμβολια-
στική γραμμή για τους πολίτες άνω των 30 ετών με στό-
χο, όπως είπε, να οικοδομηθεί γρηγορότερα το τείχος 
ανοσίας ανά την επικράτεια. 
Αναλυτικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-
τάκης τόνισε στο τηλεοπτικό του μήνυμα:
«Διανύουμε την τελευταία και πιο ευαίσθητη φάση του 
πολέμου με τον κορωνοϊό. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη 
κούραση. Αλλά υπάρχουν δίπλα μας και νέοι σύμμα-
χοι: Οι εμβολιασμοί, τα self-test, αλλά και ο καλύτερος 
καιρός μάς κάνουν αισιόδοξους ότι η πρωτοφανής αυτή 
περιπέτεια τελειώνει. 
Αφού, λοιπόν, ο χρόνος είναι μαζί μας, έχουμε ανάγκη 
από ορατότητα και προοπτική. Από έναν σαφή, «οδικό 
χάρτη» για το επόμενο διάστημα. Γι’ αυτόν θα σας μι-
λήσω σήμερα. 
Η πανδημία στη χώρα μας δείχνει να σταθεροποιείται, 
έστω και σε υψηλά επίπεδα κρουσμάτων. Το Σύστημα 
Υγείας, χάρη στην αυτοθυσία των γιατρών και των 
νοσηλευτών μας, ανταποκρίνεται στην πίεση. Και η 
πολιτική της σταδιακής και ελεγχόμενης άρσης των 
περιορισμών αποδίδει. Γιατί, έστω και αργά, ο δείκτης 
θετικότητας υποχωρεί. 
Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι τα εμβόλια είναι απο-
τελεσματικά και το τείχος ανοσίας χτίζεται με γρήγορους 
ρυθμούς. Είναι, δυστυχώς, γεγονός ότι η συντριπτική 
πλειονότητα όσων διασωληνώνονται είναι, πλέον, 
ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας.
Έχω πει ότι στόχος μας είναι ένα ασφαλές Πάσχα και ένα 
ελεύθερο καλοκαίρι. Όμως το πρώτο δεν γίνεται να υπο-
νομεύσει το δεύτερο. Γι’ αυτό και το Πάσχα πρέπει να 
μην ταξιδέψουμε. Η Αττική και οι μεγάλες πόλεις έχουν, 
ακόμα, πολλούς φορείς της CΟVID. Η μαζική μετακίνησή 
τους ενέχει τον κίνδυνο να διασπείρει τον ιό παντού. Και, 
ξέρουμε, ότι οι νοσηλείες στην περιφέρεια είναι δύσκο-
λες. Πρέπει, λοιπόν, να σκεφτούμε όχι μόνο τις διακοπές 
μας, αλλά και την υγεία των κατοίκων στα χωριά και τα 
νησιά μας.
Ξέρω ότι αυτό ίσως δυσαρεστήσει κάποιους. Αλλά απο-
τελεί τη μόνη επιλογή, που συνδυάζει τις επιφυλάξεις 
των γιατρών και τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικο-
νομίας. Και βέβαια, η μόνη που θα μας επιτρέψει, αμέ-
σως μετά το Πάσχα, να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη 
απελευθέρωση των δραστηριοτήτων.
Υπό την προϋπόθεση, συνεπώς, ότι δεν θα αντιμετωπί-
σουμε νέα έξαρση, μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα 
χρονοδιάγραμμα με τρεις σταθμούς:
Πρώτον, τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί 

η Εστίαση σε εξωτερικούς χώρους. Και η κυκλο-
φορία διευρύνεται έως τις 11 το βράδυ. Με υποχρεωτι-
κά self-test στους εργαζομένους. Αποστάσεις στα τρα-
πεζοκαθίσματα. Και τα γνωστά μέτρα υγιεινής.
Δεύτερον, στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι γυ-
μνάσια και δημοτικά σχολεία. Και εδώ θα ισχύουν 
οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για μαθητές, εκπαιδευτι-
κούς και διοικητικό προσωπικό. Όπως και όλοι οι υπό-
λοιποι κανόνες προστασίας στις αίθουσες.
Τρίτον, το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο Του-
ρισμός. Με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχουν 
εμβολιαστεί, όσο και για εκείνους που θα πρέπει να τα-
ξιδεύουν με test. Στις 15 Μαΐου, επίσης, απελευθερώνο-
νται οι υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες. 
Ενώ θα επιτραπούν και ορισμένες δραστηριότητες του 
Πολιτισμού.
 Αυτό τον δρόμο πρέπει να τον βαδίσουμε προσεκτικά 
και ενωμένοι. Γιατί τα δεδομένα γεννούν αισιοδοξία. 
Όμως, προϋποθέτουν και πειθαρχία. 
 Με την προοπτική άρσης των περιορισμών, όποιος έχει 
κουραστεί δεν έχει, πια, το άλλοθι να αυθαιρετεί. Και 
όσοι αλόγιστα συναθροίζονται σε πλατείες, επιτέλους, 
ας σταματήσουν. Αν και λίγοι μπροστά στα εκατομμύρια 
των συνεπών, μπορεί να βλάψουν πολλούς. Τους εαυ-
τούς τους και τους δίπλα τους.
 Επανέρχομαι, ωστόσο, στο πιο κρίσιμο θέμα: τους εμ-
βολιασμούς. Παρά την άψογη οργάνωσή τους, δεν εί-
μαστε ακόμα στα ποσοστά που θα θέλαμε, ιδίως μεταξύ 
των πλέον ευπαθών. Κι όμως, η ασφάλεια και η αποτε-
λεσματική δράση των εμβολίων αποδεικνύονται κάθε 
μέρα. Είναι τραγικό άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους, 
ενώ με το εμβόλιο θα είχαν σωθεί. 
 Θα σας καλέσω, λοιπόν, για μία φορά ακόμη, θα σας 
παρακαλέσω, να θωρακίσετε την υγεία σας με αυτό το 
μεγάλο δώρο της επιστήμης. Ο κίνδυνος δεν καραδοκεί 
στο εμβόλιο. Αλλά στην αρρώστια και στον πόνο. Και οι 
αριθμοί δείχνουν πως είναι πιο πιθανό ένα ατύχημα στο 
δρόμο, παρά κάποιο πρόβλημα από τον εμβολιασμό.
 Από την Μεγάλη Εβδομάδα, μάλιστα, ξεκινά και μία νέα 
γραμμή εμβολιασμού για συμπολίτες μας άνω των 30 
ετών, με ταχύτατη διαδικασία. Στόχος είναι να απλωθεί 
ακόμη πιο γρήγορα στη χώρα το τείχος της ανοσίας στη 
χώρα. Ενώ ήδη τριπλασιάζεται σε όλη την επικράτεια 
και η διανομή των self-test. Σε λίγο ο Υπουργός Υγείας 
θα προβεί και σε πιο αναλυτικές ανακοινώνεις.
 Όλα αυτά μας φέρνουν ακόμη πιο κοντά σε ένα καλο-
καίρι μεγαλύτερης ελευθερίας και ευημερίας. Ας πιστέ-
ψουμε, λοιπόν, στους εαυτούς μας. Κι ας το υποδεχτού-
με ασφαλείς, ενωμένοι και αισιόδοξοι».

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΣΤΙΑΣΗ
Στις 10 Μαΐου τα σχολεία, στις 15 Μαΐου ο τουρισμός
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Η Hellenic Cables σε συνεργασία με την Asso.subsea 
Ltd, επιλέχθηκε από την Τέρνα Ενεργειακή, μετά από 
διεθνή διαγωνισμό, για τον σχεδιασμό, την κατα-
σκευή, την προμήθεια και την εγκατάσταση υποβρύ-
χιου καλωδιακού συστήματος 150 kV το οποίο θα 
συνδέει το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο Kafireas ΙΙ, 
ισχύος 330 MW, με το ηπειρωτικό δίκτυο της Ελλάδας, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το αιολικό πάρκο 
Kafireas ΙΙ , το οποίο βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα 
της Εύβοιας, θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μετα-
φοράς Ενέργειας στον υποσταθμό 150 kV του ΑΔΜΗΕ 
στο Λαύριο. Το Καλωδιακό Σύστημα Διασύνδεσης 
περιλαμβάνει περίπου 70 χλμ. σύνθετου τριπολικού 
υποβρύχιου καλωδίου 150 kV καθώς και 11 χλμ. υπό-
γειων μονοπολικών χερσαίων καλωδίων 150 kV, μαζί 
με όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα, συνδέσμους και 
τερματισμούς, απαραίτητα για την ολοκλήρωση του 

συστήματος. 
Η παραγωγή των καλωδίων πρόκειται να ξεκινήσει 
σύντομα και η υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβα-
νομένης της εγκατάστασης και προστασίας του υπο-
βρύχιου καλωδίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 
τον Ιούνιο του 2022. Το υποβρύχιο καλώδιο θα κατα-
σκευαστεί στην υπερσύγχρονη εγκατάσταση παραγω-
γής υποβρύχιων καλωδίων της Hellenic Cables στην 
Κόρινθο, ενώ τα χερσαία καλώδια θα κατασκευαστούν 
στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Θήβα. 
Ο Αλέξιος Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings και της 
Hellenic Cables σχολίασε: «Είμαστε υπερήφανοι που 
μαζί με την Τέρνα Ενεργειακή, μια εταιρία η οποία 
κατέχει ηγετική θέση στον τομέα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην Ελλάδα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς 
τον δρόμο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας». 
Ο Αλέξανδρος Τζιωτάκης, γενικός διευθυντής της Αsso.
subsea Limited, σχολίασε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι 

για την ευκαιρία να συνεργαστούμε με την Hellenic 
Cables και να συνεισφέρουμε μαζί με την Τέρνα Ενερ-
γειακή στην αποτελεσματική υλοποίηση ενός ακόμη 
καινοτόμου έργου υποθαλάσσιας διασύνδεσης με ζω-
τική σημασία για την ελληνική αγορά ενέργειας». 
Ο Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, γενικός διευθυντής 
της Τέρνα Ενεργειακή, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χα-
ρούμενοι που συνεργαζόμαστε για ακόμη μία φορά 
με την Hellenic Cables η οποία ενώνει τις δυνάμεις της 
με την Asso.subsea. Η συνεργασία μας για το καλώδιο 
διασύνδεσης του αιολικού πάρκου «’Αγιος Γεώργιος» 
με το κεντρικό δίκτυο, το πρώτο του είδους του στην 
Ελλάδα, ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα και αναμένουμε το 
ίδιο και για αυτό το έργο. Η εξαιρετική ομαδική εργα-
σία μεταξύ των εταιρειών μας καθώς και η τεχνογνω-
σία των ομάδων μας, θέτουν τα θεμέλια για ένα ακόμη 
επιτυχημένο έργο». 

Επιδοτούμε την ενεργειακή μετάβαση από το ΕΣΠΑ και 
το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου το κόστος που θα 
επωμιστεί ο καταναλωτής να είναι προσιτό και ταυτό-
χρονα επιδοτούμε επενδύσεις στην ενεργειακή αποδο-
τικότητα για να μειώσουμε τις δαπάνες των καταναλω-
τών για ενέργεια. 
Αυτό επεσήμανε - σύμφωνα με το ΑΠΕ - ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μιλώ-
ντας χθες στο συνέδριο που διοργάνωσε το capital 
link. Όπως είπε ο υπουργός η ενεργειακή μετάβαση 
έχει ήδη ξεκινήσει καθώς το μερίδιο του λιγνίτη στο 
ενεργειακό ισοζύγιο μειώθηκε το 2020 στο 11% ενώ 
πριν πέντε χρόνια ήταν 40 %, με παράλληλη αύξηση 
του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών και των μονά-
δων φυσικού αερίου. 
Ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι ως τον Ιούνιο θα έχει 
κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχήμα που 
θα επιτρέψει την τροφοδοσία όχι μόνο ενεργοβόρων 
βιομηχανιών αλλά και ξενοδοχείων και μικρών επι-
χειρήσεων με ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές με την 
υπογραφή διμερών συμβολαίων. Όπως είπε, το κό-
στος ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συνδυαζόμενο 
με αποθήκευση ενέργειας θα μπορούσε να είναι πολύ 

ανταγωνιστικό για τις επιχειρήσεις που αναζητούν 
σταθερές και χαμηλές τιμές. 
Σε ερώτηση για την ηλεκτροκίνηση ο υπουργός επε-
σήμανε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος επιδότησης 
της αγοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων έχουν αγορα-
στεί 15.000 οχήματα ενώ παράλληλα η κυβέρνηση 
έχει νομοθετήσει πλέγμα φορολογικών και άλλων 
κινήτρων και προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για 
την ανάπτυξη δικτύου φορτιστών σε όλη την Ελλάδα. 
Εξάλλου, τους βασικούς άξονες της πολιτικής για τον 
ενεργειακό μετασχηματισμό και την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, στους επικεφαλής των 
διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα.
Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στις πράσινες δράσεις που 
θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι 
οποίες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη με-
τάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο χαμηλού 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Στην ενημέρωση των διπλωματικών αποστολών, που 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Πορτογα-
λικής Προεδρίας, παρουσία της γενικής γραμματέως 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας 

Σδούκου, ο υπουργός μίλησε και για τα οφέλη από τις 
επενδύσεις, ύψους 44 δισ. ευρώ, που θα υλοποιηθούν 
έως το 2030, σύμφωνα με τους στόχους του Εθνικού 
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).
Όπως τόνισε, η Ελλάδα προχωράει στη μετάβαση σε 
ένα παραγωγικό μοντέλο χαμηλού ανθρακικού αποτυ-
πώματος, με συγκροτημένο σχεδιασμό και με δράσεις 
που εστιάζουν στην καινοτομία και το ψηφιακό περι-
βάλλον. 
Ο κ. Σκρέκας παρουσίασε τις παρεμβάσεις που δρο-
μολογεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
για να καταστούν πιο ανταγωνιστικά τα έργα Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μέσα από την απλο-
ποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, το νέο σχήμα 
δημοπρασιών και τα πράσινα διμερή συμβόλαια, σε 
συνδυασμό με τις επενδύσεις στα δίκτυα για τη μεγα-
λύτερη διείσδυση ΑΠΕ. 
Όπως ανέφερε, το ΕΣΕΚ προβλέπει την υλοποίηση 
επενδύσεων ύψους 9 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη 
δεκαετία για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και το ίδιο ποσό 
για την αναβάθμιση και επέκταση δικτύων, συμπερι-
λαμβανομένων των διασυνδέσεων των νησιών. 

ΥΠΟβΡΥΧΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ Η HelleNiC CaBleS

Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑβΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΙΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
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Σημαντικό μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι τα έργα 
που αφορούν και καλούνται να υλοποιήσουν οι δήμοι, τό-
νισε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας 
χθες σε ημερίδα, μέσω τηλεδιάσκεψης, που διοργάνωσε η 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και στην οποία 
ενημέρωσαν σχετικά για το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» αρ-
μόδια κυβερνητικά στελέχη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ .   
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε σχεδόν το σύνολο των δη-
μάρχων της χώρας.  
Το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης «Ελλάδα 
2.0» είναι ένα εθνικό πρόγραμμα υλοποίησης συγκεκριμέ-
νων έργων, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, με πόρους 
που ξεπερνούν τα 57 δισ. ευρώ. Όπως είπε ο υπουργός, 
στόχος είναι η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του προ-
γράμματος, αφήνοντας στις τοπικές κοινωνίες σημαντικό 
αναπτυξιακό αποτύπωμα. Ο κ. Βορίδης στην τοποθέτη-
ση του, αναφέρθηκε στα έργα και τις δράσεις που έχει 
εντάξει στο πρόγραμμα το υπουργείο Εσωτερικών, και 

στο επίκεντρο των οποίων είναι η καλύτερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο και ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. Επίσης αναφέρθηκε στις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες του υπουργείου για το αμέσως επόμενο 
διάστημα και συγκεκριμένα στο νέο εκλογικό νόμο, τον 
έλεγχο νομιμότητας των ΟΤΑ και τα θεσμικά όργανα και 
τις διαδικασίες που εμπλέκονται, την καταστατική θέση 
των αιρετών κλπ..   
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, 
υπογράμμισε ότι η Αυτοδιοίκηση, για πρώτη φορά έχει 
στη διάθεση της για αξιοποίηση μια τέτοια «παλέτα» ση-
μαντικών χρηματοδοτήσεων, όπως είναι τα προγράμμα-
τα «Αντώνης Τρίτσης», ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης. Τόσο 
για το ΕΣΠΑ όσο και το Ταμείο Ανάκαμψης, πέραν από 
εντάξεις νέων έργων, είπε ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις 
για να υπάρξουν σ΄ αυτά εντάξεις επιλέξιμων έργων από 
το «Αντώνης Τρίτσης», προκειμένου να ενταχθούν στη 
συνέχεια σ΄αυτό ακόμη περισσότερα έργα.   

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσα-
κίρης, που μίλησε, τόνισε ότι επίκειται η υπογραφή με την 
Ευρωπαική Επιτροπή για το νέο ΕΣΠΑ, που είναι αυξημένο 
από το προηγούμενο και ανέρχεται σε 26 δισ. ευρώ με την 
εθνική συμμετοχή. Όπως είπε μεταξύ άλλων, το 1/3 αφο-
ρά έργα και δράσεις στις Περιφέρειες της χώρας.   
Ο υφυπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, τό-
νισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης «έχει πολύ συγκεκριμένο 
στόχο, να μετριάσει το πλήγμα που επέφερε η υγειονο-
μική κρίση» και γι’ αυτό τα έργα που θα ενταχθούν, θα 
έχουν πρωτίστως αναπτυξιακό χαρακτήρα. Σύμφωνα με 
τον κ. Σκυλακάκη, στο Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπονται 
για εντάξεις σημαντικά έργα και δράσεις που αφορούν και 
τους δήμους, όπως πολεοδομικά σχέδια για «έξυπνες πό-
λεις», εκσυγχρονισμός δομών υγείας, στρατηγικές αστικές 
αναπλάσεις, υπογειοποιήσεις δικτύων, «εξοικονομώ» για 
δημόσια κτίρια - δημοτικό οδοφωτισμό κ.ά.. 

Την πλούσια εμπειρία από τη λειτουργία του πρώτου υπο-
βρυχίου μουσείου της Ελλάδας στην Αλόννησο επιχείρη-
σε να μεταφέρει ο Δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης 
στο πλαίσιο της πρώτης διαπεριφερειακής ημερίδας με 
θέμα Θαλάσσιος Τουρισμός - Γιώτινγκ - Κατάδυση. Την 
ημερίδα που πραγματεύτηκε τις ειδικές μορφές τουρι-
σμού συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Τουρισμού και οι 
Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανα-
τολικής Μακεδονίας – Θράκης, με τη συμμετοχή πλήθους 
επαγγελματιών και εκπροσώπων κορυφαίων φορέων και 
Μέσων σχετικά με την Οικονομία και τον Τουρισμό. 
Πρωτίστως, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις προκλήσεις και 
δυσκολίες που προέκυψαν σε όλη την μακρόχρονη και 
επίπονη πορεία από τη γέννηση της ιδέας μέχρι το πρώτο 
υποβρύχιο μουσείο της χώρας να γίνει πραγματικότητα, 
χάρη στην αγαστή συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορείας Εναλίων 
Αρχαιοτήτων και του Δήμου Αλοννήσου. Αναλυτική 
αναφορά έκανε επίσης ο κ. Βαφίνης στους πρώτους μήνες 

λειτουργίας του υποβρυχίου μουσείου που προκάλεσαν 
την ενθουσιώδη ανταπόκριση των διεθνών και εγχώριων 
ΜΜΕ και οδήγησαν στην προσέλευση περισσότερων αυ-
τοδυτών. Είναι σημαντικό πως οι επισκέπτες του νησιού 
σχετικά με την κατάδυση, αγνόησαν τις δυσκολίες για τις 
μετακινήσεις κατά το προηγούμενο καλοκαίρι λόγω του 
Covid-19, επισκέφθηκαν την Αλόννησο και το ναυάγιο 
της Περιστέρας και δήλωσαν πρόθυμοι να ξαναζήσουν 
σύντομα τη μοναδική αυτή εμπειρία. 
Ωστόσο εκείνο το τμήμα της ομιλίας που προκάλεσε με-
γάλη εντύπωση στο ακροατήριο ήταν οι προοπτικές που 
παρουσίασε ο Δήμαρχος για το μέλλον της κατάδυσης στο 
νησί, τη Θεσσαλία και όλη την Ελλάδα. Ο κ. Βαφίνης έθεσε 
ως κορυφαία προτεραιότητα την αξιοποίηση και λειτουρ-
γία και των υπολοίπων έξι ναυαγίων της Αλοννήσου και 
ενδεχομένως και κάποιων πρόσθετων που δεν έχουν 
ακόμη ερευνηθεί, δημιουργώντας το πρώτο και μοναδικό 
πάρκο αρχαίων ναυαγίων στον κόσμο. «Σε αυτό το μο-
ναδικό καταδυτικό περιβάλλον, οι αυτοδύτες θα μπορούν 

να απολαύσουν μία υποθαλάσσια πανδαισία ναυαγίων σε 
ένα γεμάτο πρόγραμμα επτά ως δέκα ημερών, που όμοιο 
του δεν θα υπάρχει αλλού στον κόσμο. Στόχος πρέπει να 
είναι η δημιουργία το πρώτου υποβρύχιου αρχαιολο-
γικού πάρκου της Ελλάδας που θα βρίσκεται μέσα στο 
μεγαλύτερο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης. Ένα 
όραμα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, μιλώντας για 
το πρώτο πολύ-επίπεδο, θαλάσσιο & υποβρύχιο πάρκο 
του κόσμου!» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ Βαφίνης. Προς 
αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμαρχος Αλοννήσου εισηγήθη-
κε την άμεση δρομολόγηση της συνεργασίας μεταξύ όλων 
των αρμόδιων φορέων με συντονιστή το Υπουργείο Του-
ρισμού, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα το μεγαλόπνοο 
αυτό εγχείρημα για τη δημιουργία της πρώτης ολοκλη-
ρωμένης κοιτίδας ανάπτυξης του καταδυτικού τουρι-
σμού, που θα αποτελεί ταυτόχρονα και ένα ολοκληρωμέ-
νο μοντέλο ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα στο πεδίο αυτό. 

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΥ-ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ 
ΚΑΙ ΥΠΟβΡΥΧΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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Κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του υπουργείου 
Δικαιοσύνης «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων», η οποία 
περιλαμβάνει μία σειρά ρυθμίσεων, με στόχο την επιτάχυν-
ση της διαδικασίας απονομής των συντάξεων, αναφέρει το 
ΑΠΕ.
Όπως έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας, η τρο-
πολογία:
- Εξειδικεύει το πεδίο σύμπραξης του e-ΕΦΚΑ με πιστοποι-
ημένους επαγγελματίες (δικηγόρους και λογιστές) για την 
επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων.
- Προβλέπει την ενοποίηση του ορίου οφειλών εντός του 
οποίου είναι δυνατή η χορήγηση σύνταξης στα 20.000 
ευρώ για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στα 
6.000 ευρώ για τον τ. ΟΓΑ.
 - Καθιστά υποχρεωτική την προσωρινή σύνταξη από τον 
e-ΕΦΚΑ.
- Καθιστά υποχρεωτική την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση 
του άρθρου 47 του ν. 2676/1999 για τους ασφαλισμένους 
στην περίπτωση που έχουν διαδοχική ασφάλιση. Επίσης, 
την επεκτείνει και στον τ. ΟΓΑ.
- Προβλέπει ότι τα Δελτία Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατά-
στασης (ΔΑΥΚ) για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο που 
έχουν εκδοθεί και έγχαρτα αποτελούν τεκμήριο για το χρό-
νο ασφάλισης που προκύπτει από αυτά.
- Επιλύει τις διενέξεις μεταξύ ΟΑΕΕ και ΟΓΑ για χρόνο ασφά-
λισης στον ΟΓΑ που αμφισβητείτο.
Μεταξύ άλλων, με την υπόψη τροπολογία:
α) Θεσπίζεται, με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής 
συνταξιοδοτικών παροχών, η δυνατότητα σύμπραξης του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε-
ΦΚΑ) με πιστοποιημένους επαγγελματίες, οι οποίοι, μετά 

από ανάθεση που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ασφαλι-
σμένο ή το δικαιοδόχο του ασφαλισμένου, μπορούν:
- Να διαπιστώνουν το χρόνο ασφάλισης των ασφαλισμέ-
νων και την ύπαρξη ή μη οφειλόμενων εισφορών και να 
εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις ή να υποβάλουν αίτηση για 
ρύθμιση.
- Να υπολογίζουν το οφειλόμενο ποσό για την αναγνώριση 
πλασματικού χρόνου και να εκδίδουν σχετική βεβαίωση.
- Να συντάσσουν σχέδιο απόφασης προσωρινής, οριστικής 
κύριας και επικουρικής σύνταξης, σχέδιο πράξης διακανονι-
σμού οφειλών και προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.
β) Εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ πρά-
ξεις απονομής σύνταξης με βάση τις ανωτέρω βεβαιώσεις, 
εντός προθεσμίας 30 ημερών από την υποβολή σχεδίου 
οριστικής απόφασης, άλλως τεκμαίρεται η έγκρισή του και 
η σύνταξη απονέμεται, βάσει αυτού, εφαρμοζομένων ανα-
λογικώς των διατάξεων περί εκτέλεσης συνταξιοδοτικών 
αποφάσεων.
γ) Εγγράφονται σε μητρώο πιστοποιημένων επαγγελμα-
τιών, που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ, μέλη των δικηγορικών 
συλλόγων της χώρας με τριετή τουλάχιστον άσκηση δικη-
γορίας και λογιστές-φοροτεχνικοί, κάτοχοι επαγγελματικής 
ταυτότητας Α΄ τάξης, κατόπιν επιτυχούς περάτωσης σεμινα-
ρίου επιμόρφωσης.
δ) Καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ στους πιστοποιημένους επαγγελ-
ματίες για κάθε επιμέρους πράξη κατ’ αποκοπήν αποζη-
μιώσεις, οι οποίες είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και 
ανεκχώρητες και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους φόρο 
και εισφορά.
ε) Υποχρεούται ο e-ΕΦΚΑ να πραγματοποιεί κάθε μήνα τυ-
χαίο δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% 
των πράξεων απονομής σύνταξης που εκδόθηκαν, βάσει 

βεβαιώσεων πιστοποιημένων επαγγελματιών τον προη-
γούμενο μήνα, οπότε:
- Εάν προκύψει ότι βεβαιώσεις ή σχέδια αποφάσεων, με 
βάση τις οποίες χορηγήθηκε η σύνταξη, είναι εσφαλμένα 
ή ελλιπή, η απόφαση απονομής σύνταξης που βασίζεται 
σε αυτές ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται το αργότερο εντός 
δεκαετίας από την έκδοση της πράξης απονομής της σύντα-
ξης.
- Εάν διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει 
εκδώσει εσφαλμένες ή ελλιπείς βεβαιώσεις που αφορούν 
σε τρεις τουλάχιστον ασφαλισμένους, η πιστοποίησή του 
ανακαλείται με απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ και 
αποκλείεται η εκ νέου χορήγησή της για χρονικό διάστημα 
πέντε ετών.
- Εάν σφάλμα πιστοποιημένου επαγγελματία ή ελλείψεις 
στις βεβαιώσεις οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια, τότε 
ευθύνεται εις ολόκληρον με τον αχρεωστήτως λαβόντα για 
την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστή-
τως, εξαιτίας του σφάλματος και παρέχεται η δυνατότητα 
στο διοικητή του e-ΕΦΚΑ επιβολής διοικητικού προστίμου 
από 1.000 έως 10.000 ευρώ για κάθε εσφαλμένη βεβαίωση 
ή σχέδιο.
στ) Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε πιστοποιημένους 
επαγγελματίες και στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής 
συνταξιοδοτικών παροχών επί αιτήσεων που είναι εκκρε-
μείς.
ζ) Καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση το κατ’ απο-
κοπήν ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον 
e-ΕΦΚΑ για κάθε μία από τις εργασίες των πιστοποιημένων 
επαγγελματιών, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής 
αυτής και ο τρόπος αποτύπωσής της στα βιβλία του πιστο-
ποιημένου επαγγελματία.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Την άμεση επίλυση επτά ζητημάτων, πριν ανοίξει το Taxisnet 
για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ζητά, με επι-
στολή του προς τον υπουργό και υφυπουργό Οικονομικών 
και τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κων-
σταντίνος Κόλλιας, ώστε να προχωρήσοει η έκδοση των σχε-
τικών αποφάσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων.
Αναλυτικά προτείνει σύμφωνα με το ΑΠΕ:
- Τη χρονική μετάθεση του μέτρου ηλεκτρονικής πληρωμής 
του 30% των ετήσιων δαπανών των φορολογουμένων (που 
συνεπάγεται και φόρος 22% αν δεν επιτευχθεί) και την εφαρ-
μογή χαμηλότερου συντελεστή για φέτος. 
- Την αναστολή της ισχύος ή μείωση των τεκμηρίων διαβί-
ωσης (κατ΄ αντιστοιχία με τη μείωση του εισοδήματος), με 
βάση τα οποία υπολογίζεται ο φόρος στα εισοδήματα του 
2020, λόγω της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων των 
φορολογουμένων, που προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα 

και το μεγάλης διάρκειας lockdown. Αλλιώς, θα υπάρξουν 
φορολογικές επιβαρύνσεις σε φορολογούμενους, οι οποίοι 
θα βρεθούν σε δυσμενή κατάσταση χωρίς τη δυνατότητα της 
πληρωμής των βεβαιωμένων οφειλών τους.
- Τη διατήρηση και για το φορολογικό έτος 2020 της μείωσης 
της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Για όσες έκλει-
σαν με κρατική εντολή, το ποσοστό να είναι 30% και για τις 
πληττόμενες επιχειρήσεις στο 50%.
- Την απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος σε όλες τις δραστη-
ριότητες για το φορολογικό έτος 2020.
- Τον σαφή προσδιορισμό των χαρακτηριστικών αποτύπω-
σης (λογιστικά και φορολογικά) των οικονομικών ενισχύσε-
ων, που έχουν δοθεί λόγω της πανδημίας. Δηλαδή, να νομο-
θετηθεί η κατάταξή τους στη φορολογία εισοδήματος, αν π.χ. 
αποτελούν εισόδημα, δάνειο κ.λ.π. και επίσης να καθοριστεί 
η καταληκτική ημερομηνία καταχώρησής τους. Ειδικά, οι επι-
χορηγήσεις, που έχουν λάβει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

να δηλωθούν στο έτος, στο οποίο θα οριστικοποιηθεί το ποσό 
της οικονομικής ενίσχυσης ή επιστροφής.
- Τη λήψη μέτρων προστασίας των λογιστών - φοροτεχνι-
κών, που θα δεχθούν πελάτες στα γραφεία τους, ενόψει των 
φορολογικών δηλώσεων, όπως ο εμβολιασμός και η δωρεάν 
χορήγηση selftest.
- Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
των φορολογικών δηλώσεων στις 30 Σεπτεμβρίου, λόγω της 
παράτασης των ΜΥΦ μέχρι 17 Μαΐου, και της καθυστέρησης 
ανοίγματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λόγω έλλειψης 
οριστικής νομοθέτησης εκκρεμοτήτων. Η παράταση να γίνει 
με οριστική εκ των προτέρων ανακοίνωση και με αντίστοιχη 
προσαρμογή των δόσεων μέχρι τη λήξη του δημοσιονομικού 
έτους.

ΟΕΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΕΠΤΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 
Πριν ανοίξουν οι φορολογικές δηλώσεις
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Μικρομετεωρολογικοί πύργοι για την απευθείας μέτρηση των 
εκπομπών θερμότητας και διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίοι 
έχουν τοποθετηθούν στο Ηράκλειο από το Ιδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας (ΙΤΕ), καθιστούν την πόλη σημείο αναφοράς για το 
ενιαίο Ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης εκπομπών CO 2 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί 
τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ την έρευνα διενεργεί το Εργαστήριο Τηλε-
πισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον 
του ΙΤΕ, υπεύθυνο για τη λειτουργία και την επεξεργασία των 
πολύτιμων δεδομένων που αντλούνται από τους Μικρομε-
τεωρολογικούς Πύργους. Σύμφωνα με το ΙΤΕ, ο πρώτος λει-
τουργεί στο κέντρο του Ηρακλείου εδώ και μία πενταετία, ενώ 
πρόσφατα τοποθετήθηκε και δεύτερος στην οικιστική περιοχή 
του Μασταμπά, με ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για την 
αντικειμενικότερη εκτίμηση των εκπομπών της πόλης.
«Αναλύοντας καταγραφές από δορυφόρους και Drones, το Ερ-
γαστήριο έχει δημιουργήσει λεπτομερές, τρισδιάστατο μοντέλο 
της πόλης, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τις επιμέρους πε-
ριοχές σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από τους Πύργους, απ’ όπου 
προέρχονται οι εκπομπές CO 2 και θερμότητας που καταγρά-
φουν. Σημειώνεται ότι το Ηράκλειο είναι η μοναδική Ελληνική 
πόλη και μία από τις ελάχιστες Ευρωπαϊκές που διαθέτει τέτοιο 
εξοπλισμό» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΙΤΕ. Επιπλέον, 

στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εργαστηρίου και του Δικτύου 
AERONET (Aerosol Robotic Network) της Εθνικής Υπηρεσίας 
Αεροναυτικής και Διαστήματος NASA των ΗΠΑ, πρόσφατα 
εγκατέστησε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, ειδικό επι-
στημονικό εξοπλισμό (Ηλιοφωτόμετρο), για τη μέτρηση της 
συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (αερολυμάτων), 
η οποία αποτελεί σημαντικό δείκτη για την ποιότητα του αέρα 
στην περιοχή εγκατάστασης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εργαστήριο συμμετέχει σε διεθνή 
ερευνητική ομάδα, η οποία διενήργησε μελέτη σε 11 Ευρωπαϊ-
κές πόλεις και έδειξε σαφή μείωση των εκπομπών CO 2 κατά τη 
διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού λόγω 70%. Η μελέτη αυτή, η 
οποία είναι υπό δημοσίευση σε υψηλού επιπέδου επιστημονική 
επιθεώρηση, έχει προχωρήσει επίσης στην ποσοτική εκτίμηση 
της βαθμιαίας αύξησης των εκπομπών στα επίπεδα των προ-
ηγούμενων ετών, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.
«Οι μετρήσεις των Πύργων και του Ηλιοφωτόμετρου, παρέ-
χουν δεδομένα που αξιοποιούνται ερευνητικά σε τοπικό αλλά 
και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Χρησιμεύουν στην πληρέστερη 
κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ πόλεων και κλιματικής 
αλλαγής (έργο urbisphere), σε θέματα αστικής ανθεκτικότητας 
(έργο CURE), και στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για την επι-
χειρησιακή καταγραφή και παρακολούθηση των ανθρωπο-
γενών εκπομπών CO 2 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (έργο CoCO2), 

η οποία αναμένεται να πλαισιώσει την δορυφορική αποστολή 
CO2M που ετοιμάζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστή-
ματος (ESA)» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΙΤΕ. Επίσης, 
οι μετρήσεις αυτές αξιοποιούνται, όπως έγινε γνωστό, από τον 
Δήμο Ηρακλείου στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με το 
ΙΤΕ, για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στην πόλη 
και την ανάληψη δράσεων αστικών αναπλάσεων και κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων με στόχο τη μείωση των εκπομπών.
Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και 
Φυσικό Περιβάλλον ανήκει στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μα-
θηματικών του ΙΤΕ, και είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και στε-
λεχωμένο για να υποστηρίξει τη συνεχή παρακολούθηση και 
απογραφή των εκπομπών στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δη-
μάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. «Αποτελεί επίσης αρωγό 
στις δράσεις της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της 
θερμικής δυσφορίας και των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης 
στην υγεία, διαχείρισης περιβάλλοντος για τη βελτίωση του 
αστικού μικροκλίματος και τη μείωση της κατανάλωσης ενέρ-
γειας, αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού για ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιρίων, βιοκλιματικές αναπλάσεις ανοικτών χώ-
ρων, προδιαγραφές για μελλοντικές επεκτάσεις του αστικού 
ιστού, καθώς και βιοκλιματικής τεκμηρίωσης μελετών αστικής 
ανάπλασης» καταλήγει η ανακοίνωση.

Χρηματοδότηση, ύψους 1 εκατ. ευρώ, εξασφάλισε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσα από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τις μελέτες ανά-
πλασης του μνημειακού άξονα της Αριστοτέλους και της επέκτα-
σης της παλιάς παραλίας με την κατασκευή ντεκ.
Πιο συγκεκριμένα, σε σκέλος του ΠΔΕ που αφορά το υπουρ-
γείο Τουρισμού εγγράφηκε κονδύλι 1.085.000 ευρώ, το οποίο 

καλύπτει τη χρηματοδότηση για «υποδομές λειτουργικής και 
αισθητικής αναβάθμισης στον άξονα Αριστοτέλους και στο 
παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της βι-
ώσιμης τουριστικής ανάπτυξης».
Ειδικότερα για το έργο της ανάπλασης της Αριστοτέλους είναι 
ήδη σε εξέλιξη διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός από πλευ-
ράς Δήμου Θεσσαλονίκης.

Με την ίδια απόφαση εγγράφηκαν στο ΠΔΕ 765.000 ευρώ 
για «παρεμβάσεις ενίσχυσης του ποδηλατικού τουρισμού και 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην παραλιακή ζώνη από το 
Μέγαρο Μουσικής μέχρι τη Νέα Κρήνη». Το συγκεκριμένο έργο 
προχωρά στο πλαίσιο συνεργασίας των δήμων Θεσσαλονίκης 
και Καλαμαριάς. 

Δημοπρατείται άμεσα η μελέτη «Οριοθέτηση με έργα διευθέτη-
σης ρέματος Γεροποτάμου και παραπόταμων Δήμου Γεροπο-
τάμου» στο Ρέθυμνο, προεκτιμώμενης αμοιβής 1.237.792,80 
ευρώ, σύμφωνα με την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Κρήτης.
Θα ακολουθηθεί η διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με 
την αντιπεριφερειάρχη Μαρία Λιονή, λόγω της άμεσης ανάγκης 
για εκπόνηση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας στην περι-
οχή του Γεροποτάμου μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα 
της 10ης Οκτωβρίου 2020, που είχαν ως αποτέλεσμα εκτετα-

μένες υλικές ζημιές (τεχνικά ομβρίων, διαβρώσεις εδαφών, 
κατολισθήσεις πρανών κλπ), για τις οποίες αν δεν ληφθούν 
άμεσα μέτρα προστασίας, ενδέχεται να παρασύρουν πληθώρα 
παραρεμάτιων κατοικιών, οδών, τεχνικών και εγκαταστάσεων.
   Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης επισημαίνει, ότι με τη συγκε-
κριμένη μελέτη, «στοχεύουμε σε δράσεις για την αντιπλημμυρι-
κή προστασία της ευρύτερης περιοχής του Ποταμού Γεροπο-
τάμου -του μεγαλύτερου ρέματος της Περιφερειακής Ενότητας 
Ρεθύμνης- στον οικισμό Περάματος με ιδιαίτερη έμφαση στην 
προστασία των ρεμάτων και την ορθή περιβαλλοντική διαχεί-

ριση των υδάτων. Η ανάγκη για την εκπόνηση αυτής της με-
λέτης είναι επιτακτική, μετά και το μέγεθος των καταστροφών, 
που προκάλεσαν οι πλημμύρες του Οκτωβρίου στην ευρύτερη 
περιοχή, και στα χέρια τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύ-
μνης, που τη χρηματοδοτεί, όσο και του Δήμου Μυλοποτάμου, 
θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, ώστε να προστατέψουμε αν-
θρώπινες ζωές και περιουσίες από τέτοια ακραία πλημμυρικά 
φαινόμενα στο μέλλον».

ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΕ  
Σημείο αναφοράς για το ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης εκπομπών CO 2 της ΕΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΝΑ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΞΑΣφΑΛΙΣΕ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 
Και κατασκευής ντεκ στην παλιά παραλία

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

9

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου 
Οικονομικών που προβλέπει σημαντικές φορολογικές 
ανάσες για εκατομμύρια πολίτες. Με την τροπολογία ακυ-
ρώνεται το πέναλτι φόρου 22% που προβλέπεται για τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές στους φορολογούμενους που 
έχουν πληγεί από την πανδημία και σε όσους είναι ηλικίας 
άνω των 60 ετών. Το πέναλτι μειώνεται κατά 50% (στο 
11%) για όσους έχουν καλύψει με ηλεκτρονικές συναλλα-
γές τουλάχιστον 20% του εισοδήματος τους αλλά λιγότε-
ρο από το 30% που προβλέπει ο νόμος. 
Παράλληλα –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- εξαιρούνται από 
τα τεκμήρια διαβίωσης οι πληττόμενοι φορολογούμενοι 
εφόσον σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη 
δεν είχαν φορολογηθεί βάσει τεκμηρίων και απαλλάσ-
σονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τη φορολόγηση των 
ανείσπρακτων ενοικίων με την κοινοποίηση μόνο ενός 
εξώδικου στον ενοικιαστή τους. Προβλέπεται ακόμη η 
εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως 
τις 27 Αυγούστου, η καταβολή του φόρου εισοδήματος 
σε 8 δόσεις, η έκπτωση φόρου 3% σε περίπτωση εφάπαξ 
εξόφλησης του εκκαθαριστικού έως τις 30 Ιουλίου, η εξό-
φληση του ΕΝΦΙΑ σε 6 δόσεις ενώ τα ζευγάρια που θέ-
λουν να υποβάλλουν χωριστή δήλωση έχουν περιθώριο 
να το δηλώσουν στην ΑΑΔΕ έως τις 6 Μαΐου. 
Αναλυτικά η τροπολογία προβλέπει τα εξής: 
 Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, κατά παρέκκλιση της 
περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 15, εφαρμόζονται τα εξής: 
 Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) 
του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από 
μισθωτή εργασία - συντάξεις και επιχειρηματική δρα-
στηριότητα και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δα-
πανών. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος 
δεν περιλαμβάνονται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης 
του άρθρου 43Α και το ποσό της διατροφής που δίδεται 
στον/στην διαζευγμένο/ η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου 
συμβίωσης ή εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται 
με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Στην περίπτωση που το 
δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 
υπολείπεται του απαιτούμενου ποσού δαπανών, ο φόρος 
που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παρ. 
1 προσαυξάνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 (i) Σε περίπτωση που το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές 

συναλλαγές είναι υψηλότερο του 20% του πραγματικού 
εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συ-
ντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φόρος που 
προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παρ. 1 
προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θε-
τική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέ-
ντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, 
πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή έντεκα τοις εκατό 
(11%). 
(ii) Σε περίπτωση που το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές 
συναλλαγές υπολείπεται του 20% του πραγματικού εισο-
δήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις 
και επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φόρος που προκύ-
πτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παρ. 1 προσαυ-
ξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφο-
ρά μεταξύ του είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγματικού 
εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συ-
ντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και του δηλω-
θέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, 
πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό 
(22%) και, επιπροσθέτως, κατά το ποσό που προκύπτει 
από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού 
δαπανών και του είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγματι-
κού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, 
συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, πολλαπλα-
σιαζόμενη με συντελεστή έντεκα τοις εκατό (11%). Σε 
κάθε περίπτωση, η προσαύξηση του φόρου δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά 
μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δα-
πανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζό-
μενη με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%). 
Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της 
κλίμακας της παρ. 1 παραμένει αμετάβλητος και 
δεν προσαυξάνεται για τις ακόλουθες περιπτώ-
σεις: 
i) Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα, η οποία, σύμφωνα με τις κανονιστικές 
πράξεις που εκδόθηκαν για τον προσδιορισμό των πλητ-
τόμενων επιχειρήσεων από την εξάπλωση της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID - 19, θεωρήθηκε ως πληττόμενη 
για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020. 
ii) Για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση εργα-
σίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός 

του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, σύμφωνα με 
το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 11 της από 
20.3.3020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) 
και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), 
iii) Για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση 
ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδή-
ποτε διαστήματος εντός του 2020 με βάση το άρθρο 
εξηκοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου {Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 
4690/2020 (Α’ 104), 
iv) Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον 
μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρο-
νικού διαστήματος εντός του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 
31 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 
(Α’148), όπως τα πρόσωπα αυτά θα αποσταλούν στη 
Φορολογική Διοίκηση από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, 
v) Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, 
για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δή-
λωση COVID - 19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την 
ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως διαμορφώθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α’ 227) 
και την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 
όπως ισχύουν μετά και την τροποποίησή τους με το άρ-
θρο 54 του ν. 4758/2020 (Α’ 242), 
vi) Για φορολογούμενους που είχαν συμπληρώσει το 
εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 
2019». 
β. Τα οριζόμενα στην περ. α’ εφαρμόζονται αναλόγως για 
τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που φορολογού-
νται σύμφωνα με την κλίμακα της παρ. 4 του άρθρου 40». 

Συνέχεια στη σελ. 10

βΟΥΛΗ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Που προβλέπει σημαντικές φορολογικές ανάσες
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Συνέχεια από τη σελ. 9

Τεκμήρια 
Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται 
παρ. 70 ως εξής:  
«70. α. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, για τα φυ-
σικά πρόσωπα: 
(i) τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 
η οποία βάσει κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, 
εντός του 2020 χαρακτηρίστηκε ως πληττόμενη, λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COV1D-19 
ή ανεστάλη η λειτουργία της, ανεξαρτήτως χρονικού 
διαστήματος αναστολής, 
(ii) των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 
λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας COVID -19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο 
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 
4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 11 της από 20.3.3020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και 
το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), 
(iii) των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη 
κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός 
του 2020 με βάση το άρθρο εξηκοστό τρίτο της από 
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 

86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
{Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α* 
104), 
(ίν) τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήμα-
τος εντός του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 
4690/2020 και το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 
148), (ν) τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που 
έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το 
οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δή-
λωση COVID -19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από 
την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 
20.3.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, 
όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 
ν. 4753/2020 (Α’ 227) και την παρ. 2 του άρθρου 13 
του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύουν μετά και την 
τροποποίησή τους με το άρθρο 54 του ν. 4758/2020 
(Α’ 242), όταν προκύπτει διαφορά μεταξύ του τεκμαρ-
τού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παρ. 1 
του άρθρου 30, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31, εφόσον 
σωρευτικά: 
 (αα) τουλάχιστον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα 
φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός 
τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμ-
φωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, (ββ) δεν υπήρξε 
αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών 

του άρθρου 31 του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση 
με το φορολογικό έτος 2019 και, 
(w) σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων του άρθρου 32, η εν λόγω δαπάνη δικαιο-
λογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματι-
κά ποσά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 34 του ν. 4172/2013. 
 β. Μη θιγομένου του άρθρου 32, αν το εισόδημα των 
φορολογούμενων της περ. α’ και για τα δυο προηγού-
μενα φορολογικά έτη, προσδιορίστηκε κατόπιν εφαρ-
μογής του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της 
ελάχιστης φορολογίας, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 
32, 33, 34 και για το φορολογικό έτος 2020 προκύπτει 
προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, ως δαπάνη του 
άρθρου 31 για το φορολογικό έτος 2020, λαμβάνεται 
υπόψη το μικρότερο ποσό αντικειμενικών δαπανών 
και υπηρεσιών του άρθρου 31 μεταξύ των φορολο-
γικών ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον δεν υπήρξε 
αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών 
του άρθρου 31 του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση 
με το φορολογικό έτος 2019. 
 Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και 
του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων καθορίζονται ο χρόνος κατά τον οποίο λαμβά-
νονται υπόψη οι εγκεκριμένες δηλώσεις COVIO - 19, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της παρούσας». 

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των παρε-
χόμενων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και της διευκόλυνσης 
των συναλλαγών των οφειλετών με το φορέα, τέθηκε 
σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «άρσης κα-
τάσχεσης εις χείρας τρίτων», η οποία επιτρέπει ταυτό-
χρονα με την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή των 
οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης, την υποβολή από τον 
οφειλέτη αίτησης χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χεί-
ρας τρίτων/πιστωτικών ιδρυμάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που δημο-
σιεύει το ΑΠΕ, με τη νέα υπηρεσία, η αίτηση για άρση 
κατάσχεσης πραγματοποιείται άμεσα με ηλεκτρονικό 
τρόπο και παύει η αναγκαιότητα της φυσικής παρουσίας 
του οφειλέτη στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, 
καθώς πλέον αρκεί η επιλογή του σχετικού πλαισίου 
επιλογής που έχει ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική αίτη-
ση ρύθμισης. Ο οφειλέτης, δηλαδή, εφόσον υπάρχουν 
ενεργές κατασχέσεις εις βάρος του ή/και συνυπόχρεων 

προσώπων, θα μπορεί με ένα «κλικ» μέσω διαδικτύου 
να αιτηθεί και την άρση αυτών.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άρσης επί κα-
τάσχεσης εις χείρας τρίτων είναι αφενός μεν η υπαγωγή 
της οφειλής σε καθεστώς ρύθμισης και η εξόφληση της 
πρώτης δόσης αυτής αφετέρου δε η υποβολή σχετικής 
αίτησης από τον οφειλέτη.

βΟΥΛΗ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Που προβλέπει σημαντικές φορολογικές ανάσες

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ e-ΕφΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟφΕΙΛΕΤΕΣ: 
Ηλεκτρονικά πλέον η αίτηση χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας τρίτων και πιστωτικών ιδρυμάτων
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Το Σάββατο 24 Απριλίου παραδίδονται στην κυκλο-
φορία και τα δύο ρεύματα του δρόμου
Γ. Πατούλης: «Ολοκληρώνουμε ένα έργο που δι-
ασφαλίζει ότι κανένας οδηγός που διέρχεται την 
περιοχή δεν θα διατρέχει πλέον κανένα κίνδυνο. Η 
ασφάλεια των πολιτών είναι για εμάς αδιαπραγμά-
τευτη προτεραιότητα»
Τα έργα άρσης επικινδυνότητας των πρανών που εκτελούνται 
στον οδικό άξονα Βάρκιζας - Σουνίου πλησίον των σηράγγων 
(Τρύπες Καραμανλή) στη Βάρκιζα, επέβλεψε χθες, ο Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Οι εργασίες έχουν μπει στην τελική φάση ολοκλήρωσης, οπό-
τε το ερχόμενο Σάββατο 24 Απριλίου, αναμένεται να δοθούν 
στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου.
Στην επιτόπια αυτοψία παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιπερι-
φερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Οικονομικών Ν. Πέππας, ο Δήμαρχος Κρωπίας Δ. Κι-
ούσης και η Εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος τεχνικών 
έργων Ε. Κοσμίδη. 
Τα έργα ξεκίνησαν στις 6 Απριλίου κατόπιν έκτακτης εντολής 
του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, ο οποίος έδωσε σα-
φείς οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για επί-
σπευση των εργασιών, με δεδομένο το γεγονός ότι το τελευ-
ταίο διάστημα ο δείκτης επικινδυνότητας στην περιοχή είχε 
αυξηθεί σημαντικά για τους διερχόμενους οδηγούς, εξαιτίας 
των συχνών κατολισθήσεων μικρών και μεγάλων βράχων. 
Οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα 
που έχουν οριστεί και με τη μέγιστη δυνατή συμπίεση χρόνου, 
με γνώμονα τόσο την ασφάλεια των χρηστών αλλά και του 
εργατοτεχνικού προσωπικού του έργου, όσο και την δημι-
ουργία της ελάχιστης όχλησης στους διερχόμενους οδηγούς 
αλλά και περιοίκους.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, σε 

δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:
«Σήμερα βρισκόμαστε στις Σήραγγες Καραμανλή, μαζί με το 
Δήμαρχο Κρωπίας Δ. Κιούση, τους εκλεκτούς συναδέλφους 
και συνεργάτες Αντιπεριφερειάρχες και την εντεταλμένη 
περιφερειακή σύμβουλο τεχνικών έργων, προκειμένου να 
επιβλέψουμε την εξέλιξη ενός έργου πολύ σημαντικού και 
κρίσιμο για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών, το οποίο 
ήταν απαίτηση και από το Δήμαρχο αλλά και όλη την τοπική 
κοινωνία. Το πρόβλημα υπάρχει εδώ και χρόνια, ωστόσο το 
τελευταίο διάστημα εξαιτίας των συχνών κατολισθήσεων 
μικρών και μεγάλων βράχων στην περιοχή αυξήθηκε ση-
μαντικά η επικινδυνότητα για τους διερχόμενους οδηγούς, 
οπότε και μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών μας, κινηθήκαμε 
άμεσα για την αντιμετώπιση του, λόγω της οξυμένης κατά-
στασης. Στόχος μας ήταν να δράσουμε αποτελεσματικά και 
επισπεύδοντας τις σχετικές διαδικασίες, προκειμένου να μην 
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία της αγοράς των 
όμορων περιοχών αλλά και να αποδοθεί η κυκλοφορία το 
συντομότερο δυνατό. 
Καθημερινά αποδεικνύουμε έμπρακτα πως η ασφάλεια των 
πολιτών είναι για εμάς προτεραιότητα, μη διαπραγματεύσιμη. 
Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην καλύτερη θωράκιση της ασφά-
λειας της περιοχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μετακί-
νηση των οδηγών δεν διατρέχει τον παραμικρό κίνδυνο. 
Τα έργα εκτελούνται εντός των χρονοδιαγραμμάτων και 
υπό την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών μας σύντομα 
ολοκληρώνονται, οπότε και θα παραδοθούν τα δύο ρεύματα 
κυκλοφορίας, το ερχόμενο Σάββατο, με ασφάλεια. 
Ήδη τα δίχτυα προστασίας που τοποθετούνται από ειδικούς 
αναρριχητές σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμα. Η Αττική μας εκ-
συγχρονίζεται, αλλάζει πρόσωπο. Συνεχίζουμε δυνατά και με 
άλλα έργα σε όλη την Περιφέρεια. Προχωράμε». 
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Κρωπίας Δ. Κιούσης 

επισήμανε:
«Σήμερα υποδεχθήκαμε με χαρά τον Περιφερειάρχη τον κ. 
Γιώργο Πατούλη και τους Aντιπεριφερειάρχες προκειμένου 
να δούμε τα έργα που γίνονται στις σήραγγες του Καραμανλή, 
εδώ στην παραλιακή Λεωφόρο Βουλιαγμένης Σουνίου. Το 
έργο αυτό υπήρξε ως αίτημα πριν από 7 χρόνια και σήμερα, 
γίνεται πραγματικότητα, με στόχο την άρση της επικινδυνότη-
τας στην παραλιακή οδό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους 
διερχόμενους οδηγούς, τους παραθεριστές και τους μόνιμα 
διαμένοντες σε όλο το μέτωπο της ακτογραμμής του Σαρωνι-
κού. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Περιφερειάρχη γιατί αμέσως 
ασχολήθηκε με το πρόβλημα και προσπάθησε να δώσει τη 
λύση όσο το δυνατόν συντομότερα. Τον ευχαριστούμε για την 
πρωτοβουλία και την άμεση δραστηριοποίηση των υπηρεσι-
ών της Περιφέρειας που υλοποιούν αυτή τη στιγμή το έργο». 
Το έργο 
Ειδικότερα εκτελούνται εργασίες διάτρησης των βράχων των 
πρανών, με την παρουσία επί τόπου του έργου, καθημερινά 
τριών συνεργείων με αντίστοιχα διατρητικά μηχανήματα 
και η τοποθέτηση των απαραίτητων αγκυρίων. Παράλληλα, 
γίνονται εργασίες απομάκρυνσης των ασταθών βραχωδών 
σχηματισμών από ειδικευμένο συνεργείο. Επισημαίνεται πως 
σε κάθε τμήμα των πρανών, όπου ολοκληρώνονται οι προ-
αναφερθείσες εργασίες, ακολουθεί η τοποθέτηση μεταλλικού 
πλέγματος από επιπλέον συνεργείο που είναι επιτόπου του 
έργου καθημερινά, όπως συμβατικά προβλέπεται.
Παράλληλα έχει προβλεφθεί, έως την οριστική ολοκλήρωση 
των παραπάνω συμβατικά προβλεπομένων εργασιών, στις 
24 Απριλίου, η παράλληλη επέμβαση στα υπάρχοντα στηθαία 
ασφαλείας και σε υπάρχοντα φωτιστικά σώματα στην περιο-
χή εξέλιξης των προαναφερθέντων εργασιών και η αποκατά-
σταση αυτών, ώστε η διέλευση των οχημάτων και χρηστών 
του δρόμου να καταστεί λειτουργική και ασφαλής. 

Ένας κοινόχρηστος χώρος μετατρέπεται σε χώρο αναψυχής 
από το δήμο Σαρωνικού. Πρόκειται για μια παλιά παιδική 
χαρά, επί της λεωφόρου Καλυβίων, όπου σύμφωνα με τη 
μελέτη θα δημιουργηθεί ένα πάρκο με αμφιθέατρο, μια νέα 
παιδική χαρά, ένα μικρό αναψυκτήριο, καθώς και περιοχή για 
άσκηση. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, οι πεζοδιάδρομοι 
περιμετρικά του πάρκου, θα χρησιμοποιούνται για ελαφρά 
άσκηση (περπάτημα και τρέξιμο), ενώ αυτοί στο εσωτερικό 
θα οδηγούν στους υπόλοιπους θεματικούς χώρους ψυχαγω-
γίας, αναψυχής και χαλαρής άθλησης. 

 Σύμφωνα με τον δήμαρχο Πέτρο Φιλίππου, το έργο στοχεύει 
στην ψυχαγωγία, την αναψυχή, το παιχνίδι και την άθληση 
και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων, αλλά να αποτελέσει και πόλο έλξης για 
επισκέπτες άλλων Δήμων. Η χωροθέτηση αμφιθεάτρου θα 
ενισχύσει τον πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής, αφού θα 
μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις διάφορων ομάδων, σχολεί-
ων κ.α. Θα προστεθεί αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι 
απορριμμάτων, φωτισμός κ.λ.π.), ενώ η παιδική χαρά θα 
αντικατασταθεί στο σύνολό της με νέα και σύγχρονη, που 

θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις και το τελικό αποτέλεσμα 
θα συνοδεύεται από βεβαίωση καταλληλότητας λειτουργίας 
από την αρμόδια Επιτροπή παιδικών χαρών. Παράλληλα, στη 
μελέτη προβλέπεται η κατασκευή διαμορφώσεων για κίνηση 
ΑμεΑ σε όλο τον χώρο, με στόχο την ασφαλή πρόσβαση. 
 Ο υπό ανάπλαση χώρος βρίσκεται στην οδική αρτηρία που 
συνδέει την ευρύτερη περιοχή των Καλυβίων με το παραλι-
ακό μέτωπο και αποτελεί για τον δήμο Σαρωνικού έναν ση-
μαντικό άξονα εμπορικών χρήσεων, υπηρεσιών, αναψυχής, 
αλλά και κατοικίας. 

ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΑ ΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑ ΑΡΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ 
Στον οδικό άξονα Βάρκιζας - Σουνίου πλησίον των σηράγγων (Τρύπες Καραμανλή) στη Βάρκιζα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
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Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 
 Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Τρίτη 20 Απριλί-
ου, ο ΟΑΕΔ και η Amazon Web Services (AWS), σε ειδική 
διαδικτυακή εκδήλωση παρουσία του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη. Στο πλαίσιο 
της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την 
Απασχόληση, ΟΑΕΔ και Amazon θα αναλάβουν από κοινού 
δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφια-
κού χάσματος στην αγορά εργασίας με έμφαση στον τομέα 
ανάπτυξης δεξιοτήτων σε τεχνολογίες ψηφιακού νέφους 
(cloud services), την επαγγελματική αποκατάσταση των 
ανέργων και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας. 
Μέσω της νέας αυτής πρωτοβoυλίας, ο ΟΑΕΔ διευρύνει το 
πεδίο συνεργασίας του με καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας 
(καθώς είχε προηγηθεί η συνεργασία με την Google) και 
σηματοδοτεί την αυξημένη έμφαση που δίνεται πλέον στις 
ψηφιακές δεξιότητες.
Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, «Η συνεργασία μεταξύ 
ΟΑΕΔ και Amazon Web Services αποτελεί μέρος του νέου 
μοντέλου κατάρτισης που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, 
το οποίο περιλαμβάνει συνεργασίες με τις πιο καινοτόμες 
εταιρίες τεχνολογίας στον κόσμο. Στόχος μας είναι να βο-

ηθήσουμε ανέργους και εργαζομένους να αποκτήσουν τις 
πιο σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να διεκδικήσουν 
ένα καλύτερο μέλλον στην εποχή των big data, της τεχνη-
τής νοημοσύνης και του Internet of Things. Το μεγαλύτερο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας στην ψηφιακή 
οικονομία είναι το ποιοτικό της εργατικό δυναμικό, για αυτό 
και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επενδύσου-
με σε αυτό».
Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Ο 
νέος ΟΑΕΔ επενδύει στην εξωστρέφεια, στις συμπράξεις και 
στην ψηφιακή μετάβαση για να γίνει πιο αποτελεσματικός 
στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στην καταπολέμηση της 
ανεργίας και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατι-
κού δυναμικού της χώρας. Κεντρική επιδίωξη αυτής της ου-
σιαστικής συνεργασίας είναι η προώθηση της απασχόλησης 
στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας μέσω της ποιοτικής 
κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες υψηλής ζήτησης και σε 
τομείς αιχμής, όπως οι τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους».
Από την Amazon Web Services o Cameron Brooks, Διευθυ-
ντής του Δημόσιου Τομέα στην Ευρώπη, δήλωσε: «Καθώς η 
καινοτομία που τροφοδοτείται από το AWS Cloud γίνεται η 
«νέα κανονικότητα» για τους πελάτες στην Ελλάδα, οι εται-
ρείες επιδιώκουν να εντοπίσουν και να προσλάβουν τα τα-

λαντούχα στελέχη που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν στο 
μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες αυτές. Ανυπομονούμε να δια-
δραματίσουμε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το επόμενο βήμα 
στην ψηφιακή ανάπτυξη της Ελλάδας και ευχαριστούμε τον 
ΟΑΕΔ για τη δέσμευσή του με το Μνημόνιο Συνεργασίας.»
 Η πρώτη κοινή δράση ΟΑΕΔ και AWS -σε πιλοτικό επίπε-
δο- θα αφορά στη δωρεάν κατάρτιση ανέργων σε τεχνολο-
γίες ψηφιακού νέφους (cloud services) μέσω σύγχρονης και 
ασύγχρονης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα 
θα αποτελείται από ανέργους με γνώσεις τεχνολογιών 
πληροφορικής που θα καταρτιστούν ως εκπαιδευτές σε τε-
χνολογίες ψηφιακού νέφους, ενώ η δεύτερη και ευρύτερη 
ομάδα θα αποτελείται από ανέργους, με στόχο την ειδίκευ-
ση ή επανειδίκευσή τους στον συγκεκριμένο τομέα αιχμής. 
Η κατάρτιση θα οδηγεί σε αντίστοιχες πιστοποιήσεις από την 
AWS, ηγέτιδα εταιρεία παγκοσμίως σε θέματα ανάπτυξης 
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και 
στην απόκτηση δεξιοτήτων που έχουν μεγάλη ζήτηση από 
εταιρείες στην Ελλάδα. Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινω-
θούν πληροφορίες για τη δημόσια πρόσκληση συμμετοχής 
προς τους ανέργους. Επιπλέον, η AWS θα προσφέρει υπο-
στήριξη στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του 
Οργανισμού και στη χρήση υπηρεσιών ψηφιακού νέφους.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει την πρόσκληση απασχόλη-
σης με καθεστώς σύμβασης έργου συνολικά 100 συνταξιούχων 
πρώην υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, συνολικής 
διάρκειας οκτώ μηνών, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης, για το 
έργο της υποστήριξης των διαδικασιών απονομής συντάξεων σε 
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, 
Λαμία, Λάρισα, Πάτρα και Τρίπολη, αναφέρει το ΑΠΕ.
Η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι η 10η Μαΐου 
2021, ημέρα Δευτέρα.
Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 

να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι συνταξιούχοι γήρατος, πρώην υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ 
και των ενταχθέντων σε αυτόν ασφαλιστικών φορέων και του 
Δημοσίου.
2. Η απασχόλησή τους κατά το χρόνο της ενεργούς υπηρεσίας 
τους να ήταν σε αντικείμενα, όπως επεξεργασία των αιτημάτων 
παράτασης αναπηρικών συντάξεων, απονομή και παράταση του 
εξωιδρυματικού επιδόματος, μεταβίβαση σύνταξης, λόγω θα-
νάτου, απονομή συντάξεων όλων των κατηγοριών, διαδικασία 
ελέγχου στην ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης και των ει-

σφορών, καθώς και υποστήριξη της γραμματείας συντάξεων επε-
ξεργασίας των αιτημάτων συντάξεων για τουλάχιστον τρία έτη.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 70 ετών.
Για την υποβολή των αιτήσεων έχει τεθεί σε εφαρμογή ειδική ηλε-
κτρονική υπηρεσία στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.
gr) και είναι προσβάσιμη μέσω της διαδρομής www.efka.gov.gr 
-> Αρχική σελίδα -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Συνταξιούχους 
-> Πρόσκληση για απασχόληση συνταξιούχων πρώην υπαλλή-
λων του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στον 
Ημικόμβο Σχηματαρίου, με στόχο την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης και αναβάθμισης οδοφωτισμού στην Υπόγεια 
διάβαση Σχηματαρίου (66,3ο χλμ).
Ειδικότερα, την Πέμπτη 22 Απριλίου, από τις 07:00 έως τις 
19:00, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της κάθετης οδού, 

θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, με τη 
κυκλοφορία να διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.
Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω ρυθμίσεων, η κίνηση των 
βαρέων οχημάτων μόνο, θα πραγματοποιείται, με τη χρήση 
κατάλληλων προειδοποιητικών και κατευθυντήριων σημάν-
σεων, από τις πλησιέστερες εναλλακτικές υπόγειες διαβάσεις 
στο 65,4ο χλμ. και 67,7ο χλμ.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφά-
λεια των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα 
τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωσή τους.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους 
οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και να 
επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το 
εν λόγω τμήμα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΗΝ amaZoN ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗφΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Κωστής Χατζηδάκης: Nέο μοντέλο κατάρτισης, σε συνεργασία με τις πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ e-ΕφΚΑ 
Με στόχο την υποστήριξη των διαδικασιών απονομής συντάξεων

ΝΕΑ ΟΔΟΣ: ΚΥΚΛΟφΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΙΚΟΜβΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
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Το αργότερο σε τέσσερα χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί η απο-
λιγνιτοποίηση καθώς μέχρι το 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η 
μετατροπή της νέας λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ (Πτολεμαίδα 
5) σε μονάδα φυσικού αερίου με δυνατότητα καύσης μείγματος 
υδρογόνου και ακόμη νωρίτερα θα έχει ολοκληρωθεί η από-
συρση των λοιπών λιγνιτικών μονάδων, αναφέρει το ΑΠΕ. Η 
μετατροπή θα συνοδευθεί από αύξηση της ισχύος της μονάδας 
σε πάνω από 1000 μεγαβάτ, έναντι 660 MW που είναι η ισχύς 
που θα αποδίδει ως λιγνιτική μονάδα.
Αυτά ανέφερε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης στην τηλεδιάσκεψη με τους χρηματιστη-
ριακούς αναλυτές για τα αποτελέσματα της επιχείρησης το 2020. 
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες υπερδιπλασιασμό της λειτουργικής 
κερδοφορίας στα 886 εκατ. και κέρδη προ φόρων ύψους 67 
εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,05 δισεκ. ευρώ το 2019. 

Ο κ. Στάσσης σημείωσε πως οι προδιαγραφές της μονάδας θα 
διασφαλίζουν μεγάλη ευελίξία στη λειτουργία της (χαρακτηρι-
στικό που είναι κρίσιμο στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, 
με αυξημένη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών) καθώς σε διά-
στημα 30 - 60 λεπτών θα μπορεί να ανεβάζει την αποδιδόμενη 
ισχύ από 300 MW σε πάνω από 1000 MW. Πρόσθεσε δε ότι 
διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητά της χωρίς το μηχανισμό 
αποζημίωσης ισχύος. Αιτιολόγησε επίσης την απόφαση για 
μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου λέγοντας ότι οι προ-
βλέψεις για τις τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα οδηγούσαν στο συμπέρασμα πως η μονάδα θα ήταν 
ζημιογόνα.
Αναφερόμενος στα αποτελέσματα και τις προβλέψεις για το 
2021 ο κ. Στάσσης ανέφερε ότι τα επαναλαμβανόμενα λειτουρ-
γικά κέρδη αναμένεται να κυμανθούν στα περυσινά επίπεδα. 

«Το 2021 θα είναι χρονιά σταθεροποίησης πριν περάσουμε σε 
περαιτέρω ανάπτυξη», είπε.
Χαρακτήρισε πολύ καλή την υποδοχή του ομολόγου βιωσιμό-
τητας από τις αγορές και αποκάλυψε ότι όλες οι εκδόσεις χρέους 
στο εξής θα έχουν ανάλογες δεσμεύσεις. Το επιτόκιο του ομο-
λόγου που εκδόθηκε το Μάρτιο ήταν σήμερα στο 3,05%, από 
3,875% που ήταν το κουπόνι της έκδοσης. Σε σχέση με τη λει-
τουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε πως η κα-
τάσταση δεν ήταν καλή για κάποιους μήνες, αλλά εξομαλύνεται 
ενώ προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει και η διασύνδεση 
με Βουλγαρία από 11 Μαΐου.
Τέλος σημείωσε πως οι δεσμευτικές προσφορές για το 49 % των 
μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ αναμένονται στο τρίτο τρίμηνο του έτους.

Η Ελλάδα, παρά τις αντιξοότητες της πρωτοφανούς πανδημίας, 
μπαίνει δυναμικά στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, φιλοδο-
ξώντας να δημιουργήσει μία οικονομία και μία κοινωνία μηδε-
νικών εκπομπών ρύπων έως το 2050, αλλάζοντας παράλληλα 
ριζικά το παραγωγικό υπόδειγμά της. Οι φιλόδοξοι στόχοι που 
έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, σε 
πλήρη αντιστοιχία με τη Συμφωνία των Παρισίων για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι πρωτοποριακές δράσεις 
για την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που δίνο-
νται μέσα από το σχέδιο Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης, 
προσφέρουν νέες δυναμικές προοπτικές για τη χώρα, για την 
ανάδειξη του φυσικού της πλούτου, αλλά και για τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. 
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ με μία σειρά webinar προσπαθεί να εξερευνήσει 
και να αναδείξει τον καινούριο αυτό κόσμο, που αναδύεται στο 

δρόμο της Πράσινης Μετάβασης, μέσα από τη φωνή των ειδι-
κών του χώρου. 
 Το πρώτο Webinar με θέμα « Η Ελλάδα στο δρόμο της Πράσι-
νης Ενέργειας» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Απριλί-
ου, στις 13.00 με άξονες συζήτησης:
O οδικός χάρτης του Ελληνικού Green Deal
Tα οφέλη για τους πολίτες και το περιβάλλον
Οι προοπτικές για καταναλωτές και επενδυτές
Τα προβλήματα και οι δυσκολίες της Πράσινης Μετάβασης
 Συμμετέχουν:
Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του 
ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου 
Ειδικός Επιστήμονας, Διευθυντής Γρ. Τύπου και Δημοσίων Σχέ-
σεων ΡΑΕ, Δρ. Διονύσης Παπαχρήστου 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας από Φωτο-
βολταϊκά, Δρ. Στέλιος Λουμάκης 

Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιο-
λικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), Δρ. Παναγιώτης Παπασταματίου
Συντονίζει ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Ηλίας Παλιαλέξης
 Η συζήτηση θα μεταδοθεί από:
τη σελίδα ζωντανών μεταδόσεων από τον ιστότοπο του Αθηνα-
ϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων
https://www.amna.gr/livestream
από τη σελίδα του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ει-
δήσεων στο YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=5fJj91ee1tA
από τη σελίδα του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ει-
δήσεων στο Facebook:
https://www.facebook.com/events/359882875444003/
 Η μετάδοση της διαδικτυακής συζήτησης θα είναι διαθέσιμη για 
ενσωμάτωση σε ιστοτόπους.

Η Ελλάδα εντυπωσίασε με το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης 
ως το 2028. Σε συζητήσεις μου με άλλες ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα. Αποτελεί ένα τολμηρό 
βήμα για βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Αλλαγές τέτοιου μεγέ-
θους δεν είναι ποτέ εύκολες, είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε 
σε αυτή την κατεύθυνση με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. 
 Τις επισημάνσεις αυτές έκανε σύμφωνα με το ΑΠΕ η Επίτροπος 
Ενέργειας της ΕΕ Κάντρι Σίμσον σε ομιλία της στο ενεργειακό 
συνέδριο που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων για την «εβδομάδα ενέργειας». Η κα Σίμσον χαρα-
κτήρισε επίσης ως μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη το πρόγραμ-
μα ενεργειακής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα το 
2050. 
 Η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου πρότεινε 
την εισαγωγή δείκτη βιωσιμότητας που θα παρακολουθεί τις 
επιδόσεις των επιχειρήσεων στους τομείς της περιβαλλοντικής 
και κοινωνικής υπευθυνότητας προαναγγέλλοντας σχετική 

πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ στο πρότυπο ανάλογων πρωτοβου-
λιών στο εξωτερικό. 
 Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Αθανάσιος Σαββά-
κης ανέφερε ότι θα χρειαστούν επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ 
ως το 2030 σε μονάδες ΑΠΕ, δίκτυα και εξοικονόμηση ενέργειας 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, γεγονός που αποτελεί 
επενδυτική ευκαιρία. 
 Από την πλευρά της αγοράς: 
 -Η επικεφαλής του τομέα Energy Assesment & Μarket 
Regulations υης ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Στέλλα Ζαχαρία ανέφερε 
ότι οι στόχοι τόσο για το 2030 όσο και για το 2050 δεν μπορεί 
να επιτευχθούν χωρίς την εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών 
πάρκων. 
 -Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της ΜΥ-
ΤΙLINEOS Γιάννης Καλαφατάς ανέφερε ότι από την διεθνή 
εμπειρία της εταιρείας στην κατασκευή μονάδων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας προκύπτει πως οι περισσότερες χώρες αντιμε-

τωπίζουν τριών ειδών προβλήματα που είναι οι δυνατότητες 
του δικτύου, η ύπαρξη στόχων και κατά πόσο αυτή είναι φιλό-
δοξοι και η πιστοληπτική ικανότητα της αγοράς. 
 -Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Ανανεώσιμες Κωνσταντίνος 
Μαύρος ανήγγειλε την προκήρυξη για μία ακόμα μονάδα 
ισχύος άνω των 50 MW σε περιοχές απολιγνιτοποίησης ενώ 
πρόσθεσε πως η επιτυχία της έκδοσης ομολόγων με ρήτρα βιω-
σιμότητας από την ΔΕΗ αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης της 
αγοράς. 
 -Ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Λειτουργίας της ΕΛΠΕ Ανανεώσι-
μες Σωτήρης Καπέλλος, ανέφερε ότι ο στόχος του ομίλου για τις 
ανανεώσιμες πηγές είναι 600 μεγαβάτ ως το 2025 ενώ πρόσθε-
σε ότι το φωτοβολταϊκό της Κοζάνης ισχύος 204 MW που είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη έχει ήδη ολοκληρωθεί σε 
ποσοστό 25 % και προβλέπεται να λειτουργήσει στις αρχές του 
2022. 

ΕΩΣ ΤΟ 2025 ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Εκτιμά ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Διοργανώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την Παρασκευή 23 Απριλίου

«ΕβΔΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Την ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» τριών νέων 
έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού 
προϋπολογισμού 28 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσαν ο 
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο 
περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά τη συνάντηση 
που είχαν χθες το πρωί, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Τα εν λόγω έργα είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου 
του Δήμου Προποντίδας στη Χαλκιδική, η ανέγερση νέου 
διοικητηρίου για την αντιπεριφέρεια Ημαθίας, στη Βέροια, 
και η ψηφιακή αναβάθμιση δύο Γενικών Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας, Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος.
Ήδη μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» τρία αντιπλημμυρικά έργα της Περιφέρειας Κ. Μα-
κεδονίας, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών είπε 
ότι υπάρχουν και άλλα έργα για τα οποία γίνονται συζητήσεις 
ώστε να ενταχθούν και αυτά σε επόμενη φάση και συνολικά 
για τους Δήμους της Περιφέρειας προβλέπονται 281 εκατομ-
μύρια ευρώ για έργα που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
Ο κ. Πέτσας τόνισε πως ο εκλογικός νόμος για τις αυτοδιοικητι-

κές εκλογές είναι έτοιμος στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνη-
σης και σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση. Επίσης, 
από τον Μάϊο θα αρχίσει η συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο 
που αφορά στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και εκτιμά ότι 
αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος της 
Ένωσης Περιφερειών, Απόστολος Τζιτζικώστας, χαρακτήρισε 
ως το πιο σημαντικό των τελευταίων δεκαετιών το νομοσχέ-
διο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, γιατί, όπως είπε «θα 
αφορά στο ξεκαθάρισμα, επιτέλους, των αρμοδιοτήτων με-
ταξύ των φορέων του κράτους και, βέβαια, την ενδυνάμωση 
του ρόλου των Περιφερειών».
«Η ώρα των Περιφερειών είναι τώρα. Είναι η ώρα να μετα-
βούμε από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην περιφερει-
ακή διακυβέρνηση, με ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους 
προς όφελος των πολιτών, της καθημερινότητας και της λει-
τουργίας του κράτους», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας και ταυ-
τόχρονα έθεσε και το αίτημα να ενισχυθούν οι Περιφέρειες με 
πόρους και προσωπικό, καθώς η έλλειψη προσωπικού είναι 
μεγάλη και δυσκολεύει τη λειτουργία τους.

«Με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και με τη σημερινή 
πολιτική ηγεσία δεν πρόκειται να υπάρξει μεταφορά αρμο-
διοτήτων χωρίς αντίστοιχους πόρους και φυσικά με το προ-
σωπικό», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, 
αναφερόμενος στο αίτημα που διατύπωσε ο κ. Τζιτζικώστας.
Είπε, μάλιστα, ότι αυτό θα φανεί στο νομοσχέδιο για τα ζώα 
συντροφιάς όπου η κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει τους 
Δήμους με επιπλέον 40 εκατομμύρια ευρώ, πέραν των 43 
εκατομμυρίων, που έχουν ήδη διατεθεί, για τη δημιουργία 
καταφυγίων και άλλων υποδομών.
Διαβεβαίωσε, ακόμα, πως είναι προτεραιότητα του υπουρ-
γείου Εσωτερικών να δώσει διέξοδο στην πολύ μεγάλη 
αποψίλωση προσωπικού που έχει υποστεί η αυτοδιοίκηση 
τα τελευταία χρόνια και αυτό θα φανεί στην πράξη από τον 
επόμενο προγραμματισμό προσλήψεων.
Επίσης ο κ. Πέτσας συναντήθηκε στο Διοικητήριο με τον υφυ-
πουργό Μακεδονίας και Θράκης Σταύρο Καλαφάτη και την 
επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονί-
κη Μαρία Αντωνίου.

Η υδροδότηση της περιοχής που θα φιλοξενήσει το παιδια-
τρικό νοσοκομείο στο Φίλυρο, ώστε να εξασφαλίζεται και η 
υδροτροφοδοσία του, καθώς και η οδική πρόσβαση σε αυτό, 
είναι δύο έργα που δρομολογούνται, τόνισε ο αναπληρωτής 
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, μετά τη συνάντησή 
του με τον δήμαρχο Πυλαίας - Χορτιάτη και πρόεδρο της ΠΕ-
ΔΚΜ Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, στο δημαρχείο Πανοράματος-Χορ-
τιάτη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
«Είναι πραγματικά μια υποχρέωση, που από την πρώτη μέρα 
μας έβαλε πολύ ψηλά ο ίδιος ο πρωθυπουργός» δήλωσε 
ο κ. Πέτσας μετά τη συνάντηση και πρόσθεσε: «Έχει παρθεί 
κεντρικά αυτή η απόφαση και είναι για μένα προτεραιότητα. 
Το υπουργείο Εσωτερικών θα συνδράμει μαζι με το δήμο στο 
θέμα της υδροδότησης, το υπουργείο Μεταφορών στο θέμα 
που έχει να κάνει με την πρόσβαση, τους κόμβους και το οδικό 
δίκτυο, ώστε να μπορέσει το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» να 
επενδύσει αυτά τα εκατόν πενήντα εκατομμύρια ευρώ, για 
ένα μεγάλο έργο που θα φιλοξενεί εκατοντάδες παιδιά, προ-
κειμένου να λύσουμε ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, 
το οποίο έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στην υγεία των παιδιών 
μας και τελικά στον τρόπο που αντιλαμβάνομαστε όλοι την 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς τους δημότες και τους 
πολίτες «.
Ο κ. Πέτσας ανέφερε, επίσης, ότι συζητήθηκαν έργα προς 
ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και θεσμικά 
ζητήματα και συνέχισε: «Ενδεικτικά, αναφέρω ότι είναι 
281.000.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Α.Τρίτσης» που θα 
αφορούν τους δήμους της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλο-
νίκης μόνο, πόσο σημαντικό και ικανό να αλλάξει την όψη της 
τοπικής κοινωνίας».
Ο κ.Πέτσας συζήτησε με τον κ. Καϊτετζίδη και τις προτάσεις 
έργων του τοπικού δήμου προς ένταξη στο «Α. Τρίτσης».»-
Με χαρά είδα ότι έχουμε ρεαλιστικές προτάσεις και γρήγορα 
υλοποιήσιμες, ώριμες προτάσεις για να μπορέσουμε να απορ-
ροφήσουμε αυτά τα χρήματα πού είναι στη διάθεση των δη-
μοτών της περιοχής».
Τέλος, σημείωσε το πολύ καλό επίπεδο ψηφιακού μετασχημα-
τισμού του δήμου, λέγοντας ότι η πρόοδος που έχει συντελε-
στεί «φαίνεται με την πρώτη ματιά».
«Τα βάρη τα σηκώνουμε όλοι μαζί. Για αυτό είμαστε εδώ, για 
να βοηθάει ο ένας τον άλλον, κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση 
και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών» υπο-

γράμμισε ο κ. Πέτσας.
Τις ευχαριστίες του προς τον πρωθυπουργό και προς τον 
αναπληρωτή υπουργό για τη δρομολόγηση των πρόδρομων 
έργων για τη δημιουργία του Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο 
Φίλυρο εξέφρασε ο κ. Καιτεζιδης. «Μας απαλλάσσει από το 
άγχος της λειψυδρίας για την περιοχή και για την ομαλή λει-
τουργία του νοσοκομείου» είπε ο δήμαρχος τονίζοντας ότι το 
έργο αυτό «σε συνδυασμό με το δρόμο, που ήδη προχωρά, 
δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης και προσω-
πικά του πρωθυπουργού γι αυτό το τεράστιο έργο για την 
Κ.Μακεδονια».
Ο δήμαρχος τόνισε επίσης ότι υπήρξε συνεργασία και για τις 
προτάσεις έργων του «Α. Τρίτσης» και πρόσθεσε: «Είμαστε 
μέσα στο πλαφόν, θα είμαστε μέσα στα όρια που έχει θέσει το 
υπουργείο, σεβόμαστε τις προσπάθειες όλων των δήμων». 
Ο κ. Καϊτετζίδης διευκρίνισε ότι τα έργα που έχει υποβάλει ο 
δήμος αφορούν σημαντικές αναπλάσεις στο Πανόραμα και 
στην Πυλαία και έργα υποδομής, όπως σχολεία, ύδρευση, 
αποχέτευση, κ.α., στο Χορτιάτη.

ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
28.000.000 ΕΥΡΩ, ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ»
Ανακοίνωσαν οι Στ. Πέτσας και Απ. Τζιτζικώστας

ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ φΙΛΥΡΟ
Ανέφερε ο Στ.Πέτσας μετά τη συνάντηση του με τον Ι. Καϊτετζίδη
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Κατά 4,56% αυξήθηκε η εγχώρια κατανάλωση φυσι-
κού αερίου στο πρώτο τρίμηνο του έτους, φτάνοντας 
στις 17,64 Τεραβατώρες (TWh), από 16,87 TWh στην 
αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΔΕΣΦΑ. 
Ως προς τις κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου, 
η μεγαλύτερη κατανάλωση καταγράφεται από τους 
ηλεκτροπαραγωγούς με 9,31 TWh, καλύπτοντας πο-
σοστό 52,78% της ζήτησης. Ενισχυμένη σε σχέση με 
το α’ τρίμηνο του 2020 είναι η κατανάλωση νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων μέσω των δικτύων διανομής, 
με 5,44 TWh, που αντιστοιχούν περίπου στο 31% της 

ζήτησης. Οι εγχώριες βιομηχανίες και το CNG (συμπιε-
σμένο φυσικό αέριο) καταγράφουν κατανάλωση 2,89 
ΤWh, καλύπτοντας ποσοστό 16,39% επί της ζήτησης.
Πέραν της εγχώριας κατανάλωσης, το 7,76% της 
συνολικής ζήτησης για το πρώτο τρίμηνο του έτους 
αφορούσε σε εξαγωγές φυσικού αερίου προς τη Βουλ-
γαρία από το σημείο διασύνδεσης στο Σιδηρόκαστρο. 
Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές προς τη Βουλγαρία 
ανήλθαν σε περίπου 1,48 ΤWh, ποσότητα σημαντικά 
μειωμένη σε σχέση με αυτήν που εξήχθη την αντίστοι-
χη περίοδο του 2020, εξέλιξη που αποδίδεται στην 
επαναφορά των τιμών για το Υγροποιημένο Φυσικό 

Αέριο σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το α’ τρίμηνο 
πέρυσι.
Οι εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν σε 19,16 TWh, 
παρουσιάζοντας μείωση από τις 19,82 TWh στο α’ τρί-
μηνο του 2020. Οι μεγαλύτερες ποσότητες εισήλθαν 
από το σημείο εισόδου Σιδηροκάστρου (8,9 TWh), 
το οποίο κάλυψε ποσοστό 46,57% των εισαγωγών, 
καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το α’ 
τρίμηνο του 2020. Ακολούθησε ο Τερματικός Σταθμός 
LNG της Ρεβυθούσας (σημείο εισόδου Αγ. Τριάδα)

ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 4,56% Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ φΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

Στην προσπάθεια ενίσχυσης των Μέσων Μαζικής Με-
ταφοράς κόντρα σε οργανωμένα και μικρά συμφέροντα 
αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 
Κώστας Αχ. Καραμανλής, σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ1, 
στην εκπομπή «... από τις έξι».
Ο κ. Καραμανλής –σύμφωνα με το ΑΠΕ- μίλησε για 
συντονισμένη προσπάθεια ανάταξης, ενίσχυσης και 
ανανέωσης του στόλου, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση 
επέλεξε τη συνεργασία με τα ΚΤΕΛ και την προμήθεια 
νέων λεωφορείων με leasing ώστε να κυκλοφορήσουν 
το συντομότερο νέα οχήματα στους δρόμους και με δε-
δομένο ότι ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου ξεπερνάει 
τα 18 χρόνια.
«Αν χαλάμε τη σούπα σε μερικά οργανωμένα και μικρά 
συμφέροντα, τι να κάνουμε», σχολίασε.
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε την άψο-
γη συνεργασία με τους εργαζόμενους που δουλεύουν 
φιλότιμα και τους συνδικαλιστικούς φορείς και την προ-
σπάθεια -σε απόλυτη συνεννόηση μαζί τους- να κυκλο-
φορήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα λεωφορεία και 
συρμοί. Όμως, όπως είπε, υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι 
που δεν επιθυμούν τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα.
Υποστήριξε ότι το υπουργείο σέβεται τον δημόσιο χα-
ρακτήρα των αστικών συγκοινωνιών και πρόσθεσε: 
«Όταν, όμως, πάμε να συνεργαστούμε με τα ΚΤΕΛ και 

να προμηθευτούμε οχήματα με leasing και υπάρχουν 
συγκεκριμένες ομάδες που αντιδρούν, θα το πούμε ξε-
κάθαρα ότι θα μας βρουν απέναντι, γιατί εδώ γίνεται μία 
μεγάλη προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε όχι τους λίγους, 
αλλά τους πολλούς, δηλαδή τους επιβάτες και τους χρή-
στες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς».
Ο κ. Καραμανλής επισήμανε, επίσης, ότι τα πρώτα λεω-
φορεία με leasing κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους της 
Αθήνας και είναι ολοφάνερη η διαφορά μεταξύ αυτών 
των νέων και των παλαιότερων οχημάτων.
Σχολίασε, δε, το μέγεθος της πολιτικής απάτης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που ισχυριζόταν ότι κανένα από τα νέα οχήματα 
με leasing δεν διέθετε ράμπες για τα ΑΜεΑ, κάτι που 
όπως αποδείχθηκε ήταν απολύτως ψευδές, και κατήγ-
γειλε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εγκλωβισμένος στη λογική της 
«κορωνοκαπηλείας».
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε ότι 
μέσα σε 18 μήνες ο στόλος έχει ενισχυθεί με 500 οχήμα-
τα, κάτι που δεν έχει συμβεί σε καμία άλλη ευρωπαϊκή 
πρωτεύουσα. Υπογράμμισε ότι γίνονται προσλήψεις 
για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Ανέφερε πως 
μειώθηκαν οι χρονοαποστάσεις και σε μετρό και σε 
ηλεκτρικό, σημειώνοντας ότι έγινε ανάταξη συρμών, 
οι οποίοι λόγω έλλειψης ανταλλακτικών παρέμεναν στα 
αμαξοστάσια. Άλλωστε, όπως συμπλήρωσε, αυξήθηκε ο 

προϋπολογισμός για ανταλλακτικά και αναλώσιμα κατά 
200%.
Όσον αφορά στον ΒΟΑΚ, τόνισε ότι πλέον έχουν εξα-
σφαλιστεί κονδύλια πάνω από 1 δισ. ευρώ για αυτόν 
τον αυτοκινητόδρομο μήκους 300 χιλιομέτρων, που 
είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο υποδομής αυτήν την 
περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστήριξε ότι πολύ 
σύντομα θα δημοπρατηθεί το τμήμα Χερσόνησος-Νεά-
πολη και πως το σημαντικό είναι ότι έχει εξασφαλιστεί η 
χρηματοδότηση και έχει γίνει για πρώτη φορά η χάραξη 
του δρόμου.
Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε, επίσης, στο έργο Πά-
τρα-Πύργος, που είχε καταντήσει «γεφύρι της Άρτας» 
εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι αναμένεται η 
τρίτη και τελική έγκριση από την Κομισιόν, αλλά εν τω 
μεταξύ η κυβέρνηση ήδη προχωρά σε παρεμβάσεις 
οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο δρόμο με στόχο να 
μειωθούν τα ατυχήματα.
Τέλος, ο υπουργός υπενθύμισε ότι πλέον οι οδηγοί 
μπορούν να περνούν από όλα τα διόδια σε όλους τους 
αυτοκινητόδρομους με έναν πομποδέκτη και ότι η χιλι-
ομετρική χρέωση έχει ήδη ξεκινήσει στην Ολυμπία Οδό, 
προσθέτοντας πως ετοιμάζεται ο διαγωνισμός ηλεκτρο-
νικών διοδίων για να γίνει πραγματικότητα η χιλιομετρι-
κή χρέωση σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Κ. ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: «ΧΑΛΑΜΕ ΤΗ ΣΟΥΠΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΜφΕΡΟΝΤΑ» 
Το υπουργείο σέβεται τον δημόσιο χαρακτήρα των αστικών συγκοινωνιών
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«Μέχρι το φθινόπωρο θα πέσουν στην αγορά 400 εκατ. 
δολάρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα κα-
τάρτισης. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση και ψήφιση νομο-
σχεδίου για την κατάρτιση, με αρχές την πιστοποίηση, την 
αξιολόγηση και την αξιοποίηση πόρων. Είναι υποχρέωσή 
μας να μην καθυστερήσουμε άλλο» είπε ο υπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης 
στη διαδικτυακή ημερίδα «Επαναστάτες Χωρίς Παιδεία» 
από την Ελληνοαμερικανική Ένωση, αναφέρει το ΑΠΕ. 
 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνοα-
μερικανικής Ένωσης ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως δεν 
πρέπει να υποτιμούμε την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα 
μας όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι 32η 
στον δείκτη Human Development ανάμεσα σε 189 χώρες. 
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν γίνεται να διασπαθίζονται άλλο 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να έχουμε τέτοια ποσοστά 
ανεργίας. Δεν θέλουμε απλά να διαθέσουμε πόρους, αλλά 
να τους αξιοποιήσουμε κατάλληλα. Μέχρι το φθινόπωρο 
θα πέσουν στην αγορά 400 εκατομμύρια δολάρια από το 
Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα κατάρτισης. Επίσης, 
θα γίνει παρουσίαση και ψήφιση νομοσχεδίου για την 
κατάρτιση, με αρχές την πιστοποίηση, την αξιολόγηση 
και την αξιοποίηση πόρων. Είναι υποχρέωσή μας να μην 
καθυστερήσουμε άλλο». 
 Από την πλευρά του ο υφυπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης, Άγγελος Συρίγος, ανέφερε ότι το πρόβλημα στον 
τομέα της παιδείας ξεκινά από τις συνεχείς ριζικές αλλα-
γές. Όπως είπε: «Ζούμε σε μία κοινωνία με εντελώς διαφο-
ρετική αίσθηση της ευθύνης. Δεν είναι κακό να γίνονται 
αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης και μάλιστα την 
τελευταία δεκαετία έχουν γίνει προσπάθειες για αλλαγές 
στον τομέα της παιδείας που θα μας φέρουν στα πρότυπα 
των ευρωπαϊκών χωρών». Μάλιστα, σύμφωνα με τον 
ίδιο, η κοινωνία εξακολουθεί να ζητά αλλαγές στον τομέα 
της εκπαίδευσης. Για τον κ. Συρίγο πρέπει πρωτίστως να 
αντιμετωπίζονται οι παθογένειες και τα χρόνια προβλήμα-
τα στον τομέα της εκπαίδευσης. 
 «Το πολιτικό σύστημα είναι καθρέφτης της κοινωνίας 
μας. Το κρίσιμο δεν είναι να ψηφίζεις πρωτοποριακούς 
νόμους, αλλά πρωτοποριακούς νόμους που μπορούν 
εφαρμοστούν στην πράξη. Πρέπει να έχουμε στα υπό-
ψη μας ότι είμαστε εξαιρετικά συντηρητική κοινωνία και 
«αντιπαθούμε» τις αλλαγές. Η πολιτική ηγεσία οφείλει να 
πιέζει για αλλαγές. Δεν υπάρχουν μαγικοί νόμοι που να 
έχουν μέσα μόνο καλές διατάξεις. Οι μεταρρυθμίσεις δε 

γίνονται με ένα νόμο και ένα άρθρο, χρειάζονται συνεχείς 
αλλαγές ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν στην 
πράξη», επεσήμανε ο κ. Συρίγος, προσθέτοντας πως η 
ΕΤΑΕ και η δημιουργία ξενόγλωσσων πανεπιστημιακών 
προγραμμάτων καθίστανται χρήσιμα εργαλεία ώστε να 
δοθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια η ευκαιρία να «ανοίξουν 
τα φτερά τους». Παράλληλα, τόνισε πως χρειάζεται εκσυγ-
χρονισμός του ΔΟΑΤΑΠ, ενώ συμπλήρωσε ότι δυστυχώς 
στη χώρα μας οι εφαρμοσμένες επιστήμες και οι τέχνες 
χαρακτηρίζονται ως υποδεέστερες άλλων επιστημών. 
 Ο υφυπουργός μάλιστα ανέφερε πως το πρόβλημα για 
αυτούς που τελειώνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι οι 
εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές, η αναντιστοιχία προσόντων 
και το πρόβλημα της υπερεκπαιδευμένης απασχόλησης. 
 Ο διοικητής και πρόεδρος Δ.Σ. του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτο-
ψάλτης δήλωσε πως οι εξελίξεις που συμβαίνουν σε όλα 
τα επίπεδα απαιτούν ανάπτυξη και εξέλιξη δεξιοτήτων. 
Πλέον, όπως ανέφερε ο ίδιος, υπάρχουν οι πόροι, οι πρω-
τοβουλίες και τα εργαλεία για να προχωρήσει η χώρα σε 
μεταρρυθμίσεις. «Ο νέος ΟΑΕΔ θα καταβάλει οποιοδήποτε 
προσπάθεια για να γίνουν πράξη αυτές οι μεταρρυθμίσεις 
στον τομέα της εργασίας. Για πρώτη φορά θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε την χρόνια ελλειμματική διασύνδεση 
του χώρου της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Αυτό 
που μετρά περισσότερο στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Θα επενδύ-
σουμε στην κατάρτιση με ένα τρόπο που θα εξασφαλίσει 
ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα και θα αξιοποιηθούν σωστά οι 
πόροι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πρωτοψάλτης. 
Η χώρα μας παραμένει χαμηλά στην συμμετοχή σε προ-
γράμματα κατάρτισης-επανακατάρτισης 
Ο Λεωνίδας Κόσκος, πρόεδρος στην Ελληνοαμερικανικής 
Ένωσης, ανέφερε ότι στόχος της εκδήλωσης είναι να ανοί-
ξει τη δημόσια συζήτηση για την μετά κορωνοϊό εποχή και 
να τονιστεί η ανάγκη για σχηματισμό κεφαλαίου γνώσης 
και ανάγκη για ενδυνάμωση του ανθρωπίνου κεφαλαίου, 
που είναι οι δύο βασικές προϋποθέσεις της ανάπτυξης. 
Επιπλέον, ο κ. Κόσκος πρόσθεσε ότι η αποτελεσματικό-
τερη μέθοδος για την αναβάθμιση των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων είναι η κατάρτιση στη δουλειά (on the job 
training) και η κατάρτιση από συνάδελφο (συνεργασία 
peer-to-peer) ώστε ο χώρος δουλειάς, να γίνει και χώρος 
εκπαίδευσης - ένα διαφορετικό σχολείο. 
 Από την πλευρά του ο πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής 
του ΣΕΒ, Ευθύμιος Βιδάλης ανέφερε πως πρέπει να γίνει 
καλύτερη κατάρτιση των εργαζομένων, ώστε να μπορούν 

να ανταποκριθούν σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις, 
όπου γίνονται άλματα ψηφιοποίησης και μετασχηματι-
σμού στον τεχνολογικό τομέα. Συγκεκριμένα, ανέφερε 
πως μία στις τρεις επιχειρήσεις στην Ελλάδα δυσκολεύο-
νται να βρουν ανθρώπινο δυναμικό με τις δεξιότητες που 
χρειάζονται. Η χώρα μας παραμένει χαμηλά στην συμ-
μετοχή σε προγράμματα κατάρτισης-επανακατάρτισης. 
Αυτά που είναι πιο απαραίτητα από ποτέ είναι οι κατάλ-
ληλες πολιτικές, η αξιοποίηση πόρων, η επένδυση στις δε-
ξιότητες και ο προσανατολισμός στο βαθμό σύνδεσης της 
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. «Η συνεργασία κοι-
νωνικών εταίρων και ΟΑΕΔ είναι απαραίτητη. Ο ΕΟΠΕΠ 
και το υπουργείο Παιδείας πρέπει να συνεργαστούν ώστε 
οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εργαζομένων να καταχω-
ρούνται και να είναι αξιοποιήσιμες στην αγορά εργασίας. 
Ο ΣΕΒ έχει θέσει εδώ και χρόνια το ζήτημα της ανανέωσης 
των επαγγελματικών περιγραμμάτων», είπε ο κ. Βιδάλης. 
Το 3% των Ελληνικών επιχειρήσεων αξιοποιούν την τε-
χνητή νοημοσύνη 
Στη συνέχεια, ο Τάκης Αθανασόπουλος frm MO, Toyota 
Motor Corporation, EVP & COO Toyota Motor Europe, 
ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, δήλωσε 
πως καθίσταται επιτακτική η αξιοποίηση των σημαντι-
κών δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη 
στην εποχή μας. Ο ίδιος ανέφερε πως η τεχνολογία είναι 
δύναμη που προσφέρει δυνατότητες σε κοινωνικά και οι-
κονομικά θέματα και προσελκύει το ενδιαφέρον κρατών 
και επιχειρήσεων. 
 Ο κ. Αθανασόπουλος ανέφερε, επίσης, πως η χώρα μας 
βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας. 
«Μόλις το 3% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αξιοποιούν 
λύσεις τεχνητής νοημοσύνης έναντι του 45% παγκοσμί-
ως, σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ που πραγματοποιή-
θηκε το Δεκέμβριο. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη δεν 
περιλαμβάνεται δυστυχώς στην επενδυτική ατζέντα των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αν ενδιαφερόμαστε για την 
τύχη των επόμενων γενεών θα πρέπει να λάβουμε και τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε η χώρα μας να ανέβει στο τρέ-
νο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Η μεταφορά στη 
χώρα μας καλών πρακτικών άλλων προηγμένων χωρών 
θα επιτρέψει να ξεδιπλωθούν δυνατότητες και χαρακτη-
ριστικά που κρύβουμε μέσα μας, όπως συμβαίνει όταν οι 
Έλληνες βρεθούν σε προηγμένα οικονομικά και κοινωνι-
κά περιβάλλοντα», είπε κλείνοντας ο κ. Αθανασόπουλος. 

Συνέχεια στη σελ. 17

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΜΕΧΡΙ ΤΟ φΘΙΝΟΠΩΡΟ ΘΑ «ΠΕΣΟΥΝ» ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 400 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ 
Από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα κατάρτισης
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Συνέχεια από τη σελ. 16

Από την πλευρά της, η Μαρία Φουντά, γενική διευθύ-
ντρια Marketing ΝΑ Ευρώπης για την Google, δήλωσε 
πως έρευνα της McKinsey αναφέρει ότι μία πενταετία 
τεχνολογικής εξέλιξης πραγματοποιήθηκε μέσα σε 8 
μήνες. Σύμφωνα με την κ. Φουντά, 90 εκατομμύρια 
εργαζόμενοι στο προσεχές μέλλον θα πρέπει να αποκτή-
σουν νέες δεξιότητες ώστε να ανταπεξέλθουν στο ολο-
ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. «Η Google 
προσφέρει εδώ και χρόνια προγράμματα κατάρτισης 
και εκπαίδευσης εργαζομένων. Η ζήτηση για τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα της Google έφτασε το 300% την 
περίοδο που διανύουμε. Εκπαιδεύσαμε σε δεξιότητες πε-
ρισσότερο από 40.000 ανθρώπους καθώς και πολλούς 
επιχειρηματίες και ανθρώπους που αναζητούν εργασία. 
Το 64% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στα προ-
γράμματα είδαν αλλαγές στην εργασία τους και το 26% 
των ατόμων δήλωσε ότι ανέπτυξε τις δεξιότητες του. 
Επίσης τα Google Career Certificates προσέφεραν μία 
πληθώρα τομέων σε νέες γνώσεις και δεξιότητες στους 
εργαζόμενους. 
 Ο κόσμος στην Ελλάδα καταλαβαίνει πολύ καλά τη 
σημασία της τεχνολογίας και ενδιαφέρεται να λάβει 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι εκπαιδεύσεις που κάνει η 
Google παρέχουν από πολύ βασικά μέχρι προχωρημένα 
θέματα που μπορεί να μάθει κάποιος. Έχουμε μεγάλη 
ανταπόκριση και συμμετοχή στα προγράμματα που 
πραγματοποιούμε. Για να είναι αποτελεσματική εκπαί-
δευση πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους», είπε κλείνο-
ντας η κ. Φουντά. 
 Ο ιδρυτής και πρόεδρος του kariera.gr, Θεόφιλος Βασι-
λειάδης ανέφερε ότι παρά τις δυσκολίες του τελευταίου 
χρόνου οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνονται έτοιμες να 
μπουν σε μία νέα εποχή, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο 
θα χρειαστεί να αλλάξουμε πολύ το μείγμα των δεξιο-
τήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. «Η 
προσαρμοστικότητα είναι από τις πρώτες δεξιότητες 
που πρέπει να διαθέτει τόσο ο εργαζόμενος όσο και η 
επιχείρηση. Επιπλέον, η διαχείριση της αβεβαιότητας 
καθίσταται πολύ σημαντική στο μάνατζμεντ, ενώ πρέπει 
να κατανοήσουμε ότι η γνώση χρήσης τεχνολογικών 
εργαλείων είναι απαραίτητη για όλους ανεξαιρέτως τους 

εργαζόμενους», ανέφερε ο κ. Βασιλειάδης. 
 «Η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν δίνεται τόσο μεγάλο 
βάρος στις σπουδές που έχει κάνει κάποιος αλλά στις 
δεξιότητες που ο ίδιος διαθέτει και φροντίζει να εξελίσ-
σει», δήλωσε ο Πλούταρχος Ρήγας, διευθυντής τομέα 
Εκπαίδευσης, Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας 
και πρόσθεσε ότι: «η Microsoft ανακοίνωσε το Σεπτέμ-
βριο το GR for GRowth όπου 100.000 άνθρωποι θα 
εκπαιδευτούν σε ψηφιακές δεξιότητες μέχρι το 2025. Το 
πλάνο αυτό είναι πενταετές και πιστεύω πως μπορούμε 
να ξεπεράσουμε τον στόχο των 100.000 ατόμων, αλλά η 
ουσία είναι να γίνει κάτι πρακτικό που να έχει αποτέλε-
σμα στις μέρες μας». 
 «Παρατηρώ πως γίνονται σωστές κινήσεις και σαφώς 
υπάρχει περιθώριο για ακόμη περισσότερες συνέργειες 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η δια βίου μά-
θηση σε ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να γίνει 
μέρος της κουλτούρας μας, κάτι που μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί τόσο μέσα από την εκπαίδευση όσο και από τις 
επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρήγας. 
 Εν συνεχεία ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του 
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, Αριστοτέλης Βαβουγυιός, τόνισε πως η τεχνολογία 
παραγωγής και το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι δύο ση-
μαντικοί τομείς της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Το 
Ινστιτούτο παρακολουθεί συστηματικά το ανθρώπινο 
δυναμικό της χώρας και την σχέση του με την παρα-
γωγική βάση, την αγορά εργασίας. Απώτερος στόχος 
του, όπως ανέφερε ο κ. Βαβουγυιός, είναι η διεύρυνση 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
της χώρας ανάλογα με την εποχή που βρισκόμαστε και 
συμπλήρωσε λέγοντας πως όσο πιο υψηλή είναι η ψη-
φιακή επάρκεια μιας επιχείρησης τόσο θετικότερη είναι 
η προσδοκία για την πορεία της τον επόμενο χρόνο. 
«Έχουμε μηχανισμούς συλλογής στοιχείων για να εξο-
πλιστούμε και είναι στο χέρι μας να τα αξιοποιήσουμε 
κατάλληλα» όπως υπογράμμισε. 
 Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού και Σταδιοδρομίας Αντώνης Γκορτζής υπο-
γράμμισε ότι το ινστιτούτο έχει σαν αποστολή την προ-
σέγγιση των νέων αλλά και ανθρώπων κάθε ηλικίας και 
προέλευσης προκειμένου να αποκτήσουν αυτοπεποίθη-
ση ώστε να μπορούν να θέτουν και να πραγματοποιούν 

ρεαλιστικούς στόχους στη ζωή τους. 
Οι επιχειρήσεις επενδύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
των εργαζομένων τους 
Η διαδικτυακή συζήτηση έκλεισε με δύο τοποθετήσεις 
σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες. Η διευθύντρια 
Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρο-
μίας του Hellenic American College Δρ. Σοφία Πρω-
τόπαπα σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν 
μοντέλα καταγραφής και αξιολόγησης δεξιοτήτων στην 
Ελλάδα στον εκπαιδευτικό τομέα, ενώ ανέφερε πως, 
«δυστυχώς, η πανδημία και η τηλεκπαίδευση στάθηκαν 
εμπόδιο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών και το 
κομμάτι των κοινωνικών δεξιοτήτων έμεινε πίσω». 
 Από την πλευρά της η Λήδα Σγουράκη, Regional 
Manager της Randstad Hellas, ανέφερε πως έρευνα της 
Randstad αποκάλυψε τη σημαντικότητα των κοινωνι-
κών δεξιοτήτων και πώς αυτές μπορούν να συνεχίσουν 
να εξελίσσονται από τον άνθρωπο καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής του. Μάλιστα το 70% των εργοδοτών πιστεύει 
πως η επένδυση στις κοινωνικές δεξιότητες θα βοηθήσει 
τους εργαζόμενους να ανταπεξέλθουν σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το 57% των εργοδοτών 
θεωρεί πως η επένδυση σε αυτό αποδίδει αξία στην επι-
χείρηση και 77% των εργαζομένων είπαν πως τα προ-
γράμματα για τις δεξιότητες ήταν χρήσιμα. 
 Βέβαια, όπως είπε, το τοπίο είναι αρκετά θολό σχετικά 
με το πώς οι επιχειρήσεις καταγράφουν τις δεξιότητες 
των εργαζομένων. Προσαρμοστικότητα και επικοινωνία 
είναι οι σημαντικότερες δεξιότητες που εν τέλει αναζητά 
μία επιχείρηση σήμερα. Για να καταφέρει ένας οργανι-
σμός να διακρίνει αυτές τις δεξιότητες σε έναν εργαζόμε-
νο πρέπει να είναι αρκετά ώριμος και να διαθέτει ένα αξι-
όπιστο σύστημα καταγραφής. Μάλιστα, η πανδημία και 
κυρίως η τηλεργασία ανέδειξαν πολύ σοβαρά το θέμα 
της δεξιότητας στην επίλυση προβλημάτων. «Το θετικό 
πλέον είναι ότι οι επιχειρήσεις επενδύουν στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων των εργαζομένων τους. Είναι γεγονός ότι η 
πανδημία μάς πήγε πίσω σε αυτό, ωστόσο οι εταιρείες 
πλέον φαίνονται πρόθυμες να επενδύσουν στη συνεχή 
και εις βάθος εκπαίδευση των εργαζομένων τους», είπε 
κλείνοντας η κ. Σγουράκη. 

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΜΕΧΡΙ ΤΟ φΘΙΝΟΠΩΡΟ ΘΑ «ΠΕΣΟΥΝ» ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 400 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ 
Από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα κατάρτισης



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

18

Οι Ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν χθες 
για την υιοθέτηση του στόχου καθαρής μείωσης «τουλάχιστον 
κατά 55%» των εκπομπών στην ΕΕ των αερίων που ευθύνονται 
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου ως το 2030, σε σχέση με τα 
επίπεδα του 1990, ανακοίνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
Ευρωβουλευτές, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Ο στόχος αυτός αποτελούσε αντικείμενο σκληρών διαπραγμα-
τεύσεων μεταξύ, από τη μία πλευρά των ηγετών των 27 χωρών 
μελών, οι οποίοι είχαν συμφωνήσει τον Νοέμβριο σε μια μείω-
ση 55% και από την άλλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 
οποίο ζητούσε μείωση «τουλάχιστον 60%».
Η συμφωνία αυτή για έναν στόχο της ΕΕ, ο οποίος θα ενσωμα-
τωθεί επισήμως σε έναν «νόμο για το κλίμα», ο οποίος προετοι-
μάζεται, επιτυγχάνεται την παραμονή συνόδου κορυφής για το 
κλίμα που θα διεξαχθεί κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου 
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και κατά την οποία αναμένεται να απο-
καλύψει και η Ουάσινγκτον τον δικό της αναθεωρημένο στόχο 
για το 2030.
«Είναι μια ιστορική στιγμή για την ΕΕ (...) Η συμφωνία ενισχύει 
τη θέση μας στον κόσμο ως μιας δύναμης που ηγείται στην μάχη 
κατά της κλιματικής κρίσης», εξέφρασε την ικανοποίησή του σε 
σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε ο Φρανς Τίμερμανς, ο αντι-
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιος για το 
ευρωπαϊκό «Πράσινο Σύμφωνο».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος της Πορτογα-
λίας Ζοάο Πέντρο Μάτος Φερνάντες, του οποίου η χώρα ασκεί 

κατά το τρέχον εξάμηνο την προεδρία της ΕΕ, χαιρέτισε «ένα δυ-
νατό μήνυμα προς όλο τον κόσμο» και ένα στόχο «που σήμερα 
χαράχτηκε στο μάρμαρο».
Οι συνομιλίες ανάμεσα στα κράτη μέλη και τους Ευρωβουλευ-
τές, οι οποίες είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο για μήνες, επαναλή-
φθηκαν χθες, Τρίτη, το απόγευμα και διήρκεσαν μέχρι και μετά 
τις 5 το πρωί σήμερα, δηλαδή επρόκειτο για 14 ώρες διαπραγ-
ματεύσεων.
 «Νομικά δεσμευτική»
«Το Ευρωκοινοβούλιο ήταν προφανώς έτοιμο να προχωρήσει 
ακόμη περισσότερο, αλλά ο συμβιβασμός που επετεύχθη είναι 
φιλόδοξος: θα κάνουμε δυόμιση φορές περισσότερα σε 9 χρό-
νια από αυτά που κάναμε τα τελευταία 10 χρόνια στην Ευρώ-
πη», παρατήρησε ο Ευρωβουλευτής Πασκάλ Κανφέν (Renew 
Europe, φιλελεύθεροι), ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Εφεξής «ο στόχος για ουδετερότητα άνθρακα για το 2050 θα 
γίνει νομικά δεσμευτικός», σημείωσε παράλληλα ο Γερμανός 
Ευρωβουλευτής Πέτερ Λίσε (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) σε μή-
νυμά του στο Twitter.
Ωστόσο, σημείωσε εκφράζοντας τη λύπη του, αυτός ο στόχος 
για ουδετερότητα άνθρακα θα εφαρμοστεί συλλογικά στο σύ-
νολο των 27 χωρών μελών, αλλά δεν θα επιβάλλεται σε κάθε 
ένα κράτος μεμονωμένα, αντίθετα με αυτό που επιθυμούσε το 
Ευρωκοινοβούλιο. Η Πολωνία, η οποία εξακολουθεί να εξαρτά-
ται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα, ήταν σφόδρα αντίθετη 

σε αυτό.
Στην συμφωνία που επετεύχθη, ο στόχος είναι μια «καθαρή» 
μείωση των εκπομπών που προκαλούν τις κλιματικές αλλαγές, 
δηλαδή μια μείωση που να περιλαμβάνει την αντιστάθμιση των 
εκπομπών CO2 με φυσικές «δεξαμενές αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα», μέσω για παράδειγμα της αναδάσωσης.
«Πρόκειται για την αναγνώριση της ανάγκης να βελτιωθούν οι 
‘δεξαμενές άνθρακα’ της ΕΕ», μέσω μιας καλύτερης ρύθμισης 
της χρήσης δασικών εδαφών και περιοχών, υπογραμμίζει η 
Επιτροπή.
Η συνολική μείωση των εκπομπών θα μπορούσε ακόμη και 
«να φτάσει σε σχεδόν 57% σε σχέση με το 1990», υπολόγισε ο 
Πασκάλ Κανφέν.
Ωστόσο περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και Ευ-
ρωβουλευτές των Πρασίνων καταγγέλλουν έντονα έναν στόχο 
για «καθαρή» μείωση, ο οποίος λαμβάνει υπόψη κυρίως το CO2 
που απορροφάται από τα δάση --δημιουργώντας έτσι τον κίν-
δυνο να μειωθεί μηχανικά η πραγματική μείωση που απαιτείται 
από τους ρυπογόνους τομείς.
«Ο νόμος για το κλίμα δεν ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες του. 
Σε πραγματικούς όρους, δεν πρόκειται παρά για μείωση 52,8%, 
δεν είναι το «Πράσινο Σύμφωνο» που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (...) και είναι ανεπαρκές όσον αφορά τη Συμφωνία του 
Παρισιού», τόνισε σε μήνυμά του στο Twitter ο Γερμανός Ευ-
ρωβουλευτής των Πρασίνων Μίχαελ Μπλος.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπόρις Τζόνσον, θα ανα-
κοινώσει περαιτέρω φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των 
εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με 
την κυβέρνησή του, αναφέρει το ΑΠΕ.
Στη σύνοδο κορυφής που αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα Πέ-
μπτη με οικοδεσπότη τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο 
κ. Τζόνσον αναμένεται να παρουσιάσει το σχέδιο της κυβέρνη-
σής του για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
κατά 78% μέχρι το 2035 σε σύγκριση με το επίπεδο του 1990.
Η δέσμευση αυτή θα σημάνει ότι η Βρετανία θα παραμείνει 
σε καλό δρόμο για να μειώσει τη συμβολή της στην κλιματική 
αλλαγή και να τηρήσει τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού 
να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη κάτω 
από τους 2° Κελσίου και ή δυνατόν στον 1,5° Κελσίου, ανέφερε 
το Λονδίνο χθες.

Για πρώτη φορά οι εξαγγελίες του Μπόρις Τζόνσον θα αφορούν 
τους τομείς των αερομεταφορών και της ναυτιλίας• ο πρωθυ-
πουργός του ΗΒ θα δεσμευθεί πως θα εγγραφούν σε νόμο.
Οι νέοι στόχοι περιγράφονταν σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε 
το 2020 από την Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, ανεξάρ-
τητο θεσμό.
Ανάμεσα στις προτάσεις της επιτροπής είναι η βιομηχανία να 
χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό παραγόμενο από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας αντί της καύσης ορυκτών καυσίμων, καθώς και να 
αιχμαλωτίζονται εκπεμπόμενες ποσότητες διοξειδίου του άν-
θρακα και να αποθηκεύονται υποθαλάσσια.
Η Επιτροπή αναγνώριζε ότι οι στόχοι που έθεσε είναι «δύσκο-
λοι» και θα αλλάξουν τον τρόπο που οι πολίτες θερμαίνουν τα 
σπίτια τους, ταξιδεύουν, ακόμα και τον τρόπο που τρώνε.
Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα εξέφρασε ικανοποίηση 
για τους νέους στόχους αλλά πρόσθεσε πως «δεν μπορεί κανείς 

να εμπιστευθεί» την κυβέρνηση και τη βούλησή της να «κάνει 
πραγματικότητα τη ρητορική» αυτή.
Ο Κόνορ Σουόρτς, ακτιβιστής της οργάνωσης Φίλοι της Γης, 
εκτίμησε πως οι στόχοι είναι σημαντικοί, αλλά χωρίς τις σωστές 
πολιτικές θα μείνουν κενό γράμμα.
«Η κυβέρνηση του ΗΒ ήδη δυσκολεύεται να εκπληρώσει τους 
υπάρχοντες, πολύ λιγότερο φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει» 
για την προστασία του περιβάλλοντος, εξήγησε.
«Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον μπορεί να θέλει να δεί-
ξει πως αναλαμβάνει παγκόσμιο ηγετικό ρόλο (...) αλλά με 
δεδομένη τη στήριξή της στην κατασκευή νέων δρόμων και 
στην επέκταση αεροδρομίων και με την τεράστια οικονομική 
υποστήριξή της για την εκμετάλλευση τεράστιου κοιτάσματος 
φυσικού αερίου στη Μοζαμβίκη, κανένας δεν θα την πάρει στα 
σοβαρά», συμπλήρωσε ο κ. Σουόρτς.

Η ΕΕ ΟΡΙΖΕΙ ΝΕΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 
Κατά «τουλάχιστον» 55% μέχρι το 2030

Η βΡΕΤΑΝΙΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ φΙΛΟΔΟΞΟ ΣΤΟΧΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
Που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στη διεθνή σύνοδο κορυφής
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Οι γνώσεις των νέων στην Ελλάδα γύρω από την κλι-
ματική μετανάστευση είναι περιορισμένες, ωστόσο 
περισσότεροι από τους μισούς ηλικίας 15-35 ετών 
θεωρούν ότι οι κλιματικοί μετανάστες θα πρέπει να 
λαμβάνουν προσφυγικό καθεστώς, όπως εκείνοι που 
μετακινούνται για λόγους πολέμου ή διώξεων, αναφέ-
ρει το ΑΠΕ.
Πανευρωπαϊκή έρευνα με θέμα «Τι πιστεύουν οι νέοι 
Ευρωπαίοι για τη σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και 
κλιματικής αλλαγής» διεξήχθη σε 23 ευρωπαϊκές χώ-
ρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στην Ελλάδα η 
έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό της Μη Κυβερνητικής 
Οργάνωσης ActionAid σε 1.030 άτομα ηλικίας 15-35 
ετών και δημοσιεύεται ενόψει της αυριανής Παγκόσμι-
ας Ημέρας της Γης.
Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκ-
στρατείας «Όχι στην κλιματική αλλαγή, ναι στο κλίμα 
αλλαγής», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των 
νέων για την κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση. 
Στην εκστρατεία συμμετέχουν 16 εταίροι (πανεπιστή-
μια, δήμοι και ΜΚΟ) από 13 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη 
επικοινωνίας προγραμμάτων της ActionAid, Δήμητρα 
Σπαθαρίδου, ο στόχος είναι «να αναδείξει ότι η κλι-
ματική αλλαγή είναι μια κρίση που συμβαίνει τώρα, 
να τη συνδέσει με τη μετακίνηση πληθυσμών και να 
ενεργοποιήσει νέους και νέες ως προς την κλιματική 
δικαιοσύνη».
Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 46% των νεαρών 
Ελλήνων ερωτηθέντων αισθάνονται πολύ ή πάρα 
πολύ ανήσυχοι σχετικά με την κλιματική αλλαγή και 
το ποσοστό είναι ίδιο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
Επίσης, θεωρούν την κλιματική αλλαγή το τρίτο σο-
βαρότερο πρόβλημα στον κόσμο μετά την οικονομική 
κατάσταση/ανεργία και μετά τη φτώχεια/πείνα.

Ωστόσο, οι γνώσεις των νεαρών Ελλήνων γύρω από 
την κλιματική μετανάστευση είναι περιορισμένες, ακό-
μα και σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: μόλις 
το 23% έχει ακούσει πολλά ή αρκετά για τον όρο «κλι-
ματικοί μετανάστες» συγκριτικά με το 33% των νέων 
στην Ευρώπη. Επίσης, μόνο ένας στους δέκα Έλληνες 
νέους συγκαταλέγει την κλιματική αλλαγή στους τρεις 
σημαντικότερους παράγοντες για τους οποίους μετα-
ναστεύουν άνθρωποι στην Ελλάδα, ποσοστό χαμηλό-
τερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (17%).
Παρά τα χαμηλά ποσοστά στις παραπάνω ερωτήσεις, 
όμως, περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες νέους 
(55%) συμφωνούν ότι οι κλιματικοί μετανάστες πρέπει 
να λαμβάνουν την ίδια νομική προστασία με εκείνους 
που μεταναστεύουν για λόγους πολέμου ή διώξεων. 
Το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι 50% με ση-
μαντικές διαφοροποιήσεις ανά χώρα (π.χ. στην Πορ-
τογαλία το 70% συμφωνεί με αυτό, ενώ στην Τσεχία 
το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 37%).
Επίσης, το 48% των συμμετεχόντων στην ελληνική 
έρευνα θεωρεί ότι η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει 
περισσότερους μετανάστες στην Ελλάδα στο μέλλον 
και το 41% πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να 
αναγκάσει ανθρώπους στην Ελλάδα να μετακομίσουν 
σε άλλο νομό ή χώρα.
Οι Έλληνες νέοι πιστεύουν ότι την ευθύνη για την κα-
ταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχουν πρωτίστως 
οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία (62%) και οι κυβερ-
νήσεις (56%), αν και αμέσως μετά το 36% της ελληνι-
κής νεολαίας εκτιμά ότι αυτοί οι ίδιοι έχουν πρωτίστως 
την ευθύνη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλ-
λαγής.
Το 72% θεωρεί ότι εάν στα κυβερνητικά σχέδια δεν πε-
ριλαμβάνονται μέτρα κατά της ρύπανσης και της κλι-
ματικής αλλαγής, αυτό είναι κακό για την οικονομία. 
Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες εκτιμούν ότι 
είναι κυρίως ευθύνη των πιο ανεπτυγμένων οικονομι-
κά χωρών να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κλιματι-
κής αλλαγής. Το 37% απάντησε ότι και οι πλούσιες και 
οι φτωχές χώρες φέρουν ευθύνη.
Οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες λένε ότι έχουν ψηφίσει 
ή θα ψήφιζαν πολιτικούς που δίνουν προτεραιότητα 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της 
κλιματικής μετανάστευσης, ενώ το 67% δήλωσε ότι 
θα συμμετείχε ή έχει συμμετάσχει σε διαδήλωση για τα 
θέματα αυτά. Επίσης, το 79% αναφέρει ότι προσπαθεί 
να εξοικονομήσει ενέργεια στο σπίτι, το 73% ότι αγο-
ράζει χύμα προϊόντα χωρίς συσκευασία και το 67% 

ότι επιλέγει να μετακινηθεί πεζή, με ποδήλατο ή με τα 
μέσα μεταφοράς. 
    
Πανευρωπαϊκή έκκληση
Μέσα από την πανευρωπαϊκή εκστρατεία «Όχι στην 
κλιματική αλλαγή, ναι στο κλίμα αλλαγής» τίθεται 
στο επίκεντρο η έννοια της «κλιματικής δικαιοσύνης», 
προκειμένου να αναδειχθεί ότι οι άνθρωποι που έχουν 
συμβάλει λιγότερο στην κλιματική αλλαγή, υποφέ-
ρουν περισσότερο γιατί δεν μπορούν να προσαρμο-
στούν στις συνέπειές της, και αναγκάζονται να μετα-
ναστεύσουν.
Φωτιές, πλημμύρες, ξηρασία και άλλες φυσικές κα-
ταστροφές οδηγούν όλο και περισσότερους ανθρώ-
πους σε όλο τον κόσμο να αλλάξουν περιοχή, πόλη ή 
ακόμα και χώρα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της 
ActionAid και του Δικτύου για Κλιματική Δράση της 
Νότιας Ασίας, το 2019 στη Νότια Ασία περισσότεροι 
από 9,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν 
στο εσωτερικό της χώρας τους λόγω κλιματικών κα-
ταστροφών. Ο αριθμός αυτός είναι απλά ενδεικτικός, 
καθώς όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δήμητρα Σπαθα-
ρίδου «δεν αποδεικνύεται πάντα η σχέση της μετανά-
στευσης με την κλιματική αλλαγή».
Πανευρωπαϊκή έκκληση διοργανώνεται για τη συλλο-
γή υπογραφών προκειμένου να αναλάβει δράση η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για κλιματική δικαιοσύνη https://
climateofchange.info/greece/participate/ela-mazi-
mas/. Συγκεκριμένα, καλείται η ΕΕ να λάβει μέτρα για 
να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη, να ενι-
σχυθεί η παροχή οικονομικής και τεχνικής υποστήρι-
ξης σε χώρες που πλήττονται από την κλιματική αλλα-
γή και να αναπτυχθεί ένα διεθνές σύστημα προστασίας 
για τους ανθρώπους που μεταναστεύουν εξαιτίας της.

ΟΙ ΝΕΑΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Αλλά ζητούν προσφυγικό καθεστώς για τους κλιματικούς μετανάστες, σύμφωνα με έρευνα
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Περισσότεροι από 800 υψηλοί καλεσμένοι ομιλητές από 
42 χώρες θα συμμετάσχουν στο φετινό 6o Οικονομικό 
Φόρουμ των Δελφών θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα έως 
και το Σάββατο, 10 ως 15 Μαΐου 2021, στο Μέγαρο του 
Ζαππείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Όπως αναφέρθηκε χθες σε συνέντευξη Τύπου την έναρξη 
του Φόρουμ, Δευτέρα 10 Μαΐου στις 11.00, θα πραγμα-
τοποιήσει με εισαγωγική ομιλία η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υπό την Αιγίδα της 
οποίας πραγματοποιείται το Φόρουμ των Δελφών. Θα 
ακολουθήσουν οι ομιλίες της Πρόεδρου της Εσθονίας 
Kersti Kaljulaid, της Προέδρου της Σλοβακίας Zuzana 
Čaputová, του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Μαργαρίτη Σχοινά, της προέδρου της Επιτροπής 
Ελλάδα 2021 Γιάννας Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, ενώ 
η εναρκτήρια συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με την ομιλία 
της ιστορικού και καθηγήτριας Margaret McMillan με τίτ-
λο «Πώς μπορεί η Ιστορία να μας βοηθήσει να αντιμετω-
πίσουμε τις προκλήσεις». 
Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί η μεγάλη συζήτηση του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό 
της Ισπανίας Pedro Sánchez, με την παρουσία και των 
δύο στο Ζάππειο Μέγαρο.
Στην πρώτη μέρα εντάσσεται επίσης η επίκαιρη ενότητα 
των θεμάτων της Υγείας, στην οποία συμμετέχει η Ευ-
ρωπαία Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των 
Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέλλα Κυριακίδη, 
ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο πρώην Ευρωπαίος 
Επίτροπος για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική 
Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης 
και άλλες σημαντικές προσωπικότητες του χώρου της 
Υγείας. Στη μεγάλη αυτή ενότητα συμμετέχει ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, όπως και ένας 
μεγάλος αριθμός εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και 
διεθνών φαρμακευτικών εταιρειών. 
‘Αλλη σημαντική ενότητα που θα συζητηθεί την πρώτη 
μέρα του Φόρουμ αφορά την Ελληνική ναυτιλία, με την 
παρουσία του Πάνου Λασκαρίδη, του Θανάση Μαρτίνου 
και του Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου. Στη ενότητα αυτή 
συμμετέχουν και οι υπουργοί Ναυτιλίας της Ελλάδας 
Γιάννης Πλακιωτάκης και της Πορτογαλίας Ricardo Serrao 
Santos.
Παράλληλα, την πρώτη μέρα του Φόρουμ θα συζητηθούν 
όλες οι σημαντικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στις 
ΗΠΑ από τη διοίκηση Biden, των σχέσεών της με την Ευ-
ρώπη, και ιδιαίτερα με την Ελλάδα. Στις συζητήσεις αυτές 
συμμετέχει ο Σεβασμιώτατος Ελπιδοφόρος, Αρχιεπίσκο-
πος Αμερικής. Η πρώτη μέρα θα κλείσει με τη συζήτηση 
σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τον Ευρωπαίο Επί-
τροπο για την Οικονομία, Paolo Gentiloni.
Η δεύτερη μέρα του Φόρουμ, Τρίτη 11 Μαΐου, είναι αφι-
ερωμένη στην Ανάπτυξη των Υποδομών και στη Συν-

δεσιμότητα της Ελλάδας με την ευρύτερη περιοχή. Θα 
συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
της Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και 
άλλοι παράγοντες του κλάδου. Στην ίδια ενότητα θα συ-
ζητηθούν τα θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στον τομέα 
της Ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα, 
με τη συμμετοχή των εκπροσώπων όλων των μεγάλων 
ενεργειακών ομίλων και του υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κωνσταντίνου Σκρέκα. Προηγουμένως, 
θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συζήτηση για το θέμα της 
Ενέργειας, του Green Deal και τις επιπτώσεις της Κλιμα-
τικής Αλλαγής, μεταξύ του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans και του 
Έλληνα υπουργού.
Στο πλαίσιο του θεματικού πυλώνα Ανθρωποι, Οργα-
νώσεις και Κοινωνία θα συζητηθούν θέματα όπως η 
συμπεριληπτικότητα, η άνοδος του απολυταρχισμού 
και ο ρόλος των κοινωνικών θεσμών. Ο οικονομολόγος 
Branco Milanovic θα αναπτύξει τις απόψεις του για τον 
Μέλλον του Καπιταλισμού, και ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Πρωτοβουλίας Andrew Liveris για την πορεία προς έναν 
Καπιταλισμό που υπηρετεί την Κοινωνία. Ο καθηγητής 
Πολιτικής Οικονομίας Lord Robert Skidelsky θα μιλήσει 
για την Επανεξέταση της Εργασίας και του Επιχειρείν, ενώ 
στην ίδια ενότητα η Marija Pejčinović Burić, Γενική 
Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα αναφερθεί 
στην ανταπόκριση του Συμβουλίου απέναντι στην πανδη-
μία εστιάζοντας στα Κοινωνικά Δικαιώματα.
Την Τετάρτη 12 Μαΐου, το Φόρουμ θα επικεντρωθεί στον 
ρόλο των τραπεζικών ιδρυμάτων και το Ελληνικό τρα-
πεζικό σύστημα. Θα μιλήσει ο πρόεδρος του Εποπτικού 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Andrea 
Enria, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης 
Στουρνάρας και όλοι οι επικεφαλής των Ελληνικών τρα-
πεζών. Στη συνέχεια, οι συνεδριάσεις θα εστιάσουν στην 
προσέλκυση των μεγάλων διεθνών επενδύσεων στην Ελ-
λάδα, που είναι τόσο κρίσιμες για την οικονομική ανάπτυ-
ξη της χώρας μετά την πανδημία. Στις συζητήσεις αυτές 
θα συμμετάσχουν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Odile Renaud-
Basso, εκπρόσωποι των μεγάλων επενδύσεων που 
πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο, όπως η Lamda 
Development, η Mohegan, η Microsoft, η Eldorado, και 
άλλες. Σε αυτήν τη συνεδρίαση για θέματα διεθνών επεν-
δύσεων στη χώρα μας συμμετέχουν επίσης όλα τα μεγάλα 
ξένα και Ελληνικά funds, μεταξύ των οποίων η CVC, η BC 
Partners, η Oaktree και άλλα.
Το θέμα μιας πιο συμπεριληπτικής παγκόσμιας ανάκαμψης 
θα συζητηθεί μεταξύ του νομπελίστα οικονομολόγου και 
καθηγητή του Πανεπιστημίου Columbia Joseph Stiglitz, 

και του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Γιώργου 
Παπανδρέου. Παράλληλα, την τρίτη μέρα του Φόρουμ, 
θα υπάρξει ολόκληρη ενότητα για τη Βιωσιμότητα του 
Πλανήτη, στο πλαίσιο της οποίας η Jennifer Morgan, 
Εκτελεστική Διευθύντρια της Greenpeace International, 
θα εκθέσει τις απόψεις της για την κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης που οφείλεται στην Κλιματική Αλλαγή. Για τα 
θέματα κλιματικής αλλαγής θα πραγματοποιηθεί ειδική 
εκδήλωση του Φόρουμ στην αίθουσα τελετών της Ακα-
δημίας Αθηνών, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της 
κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραμμένου, του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, και του Γενι-
κού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, Χρήστου Ζερε-
φού.
Οι συνεδριάσεις αυτής της ημέρας θα κλείσουν με συζη-
τήσεις αναφορικά με τα θέματα της Δικαιοσύνης στην Ελ-
λάδα, στις οποίες συμμετέχουν ο υπουργός Δικαιοσύνης 
Κώστας Τσιάρας, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Ιωάννης Σαρμάς, και ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστη-
ρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθανάσιος Ράντος.
Την Πέμπτη 13 Μαΐου, ο κύριος θεματικός πυλώνας αφο-
ρά τις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης και τις Ευ-
ρωπαϊκές εξελίξεις. Ο Ευρωπαίος πρόεδρος της Τριμερούς 
Επιτροπής, Jean-Claude Trichet, θα μιλήσει για την Ευρω-
παϊκή οικονομία, ενώ ο Klaus Regling, Εκτελεστικός Διευ-
θυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, θα 
αναλύσει τρόπους ενδυνάμωσης του διεθνούς ρόλου του 
ευρώ. Για τα θέματα Ευρωπαϊκής κυριαρχίας θα ανταλ-
λάξουν απόψεις η υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας 
Arancha González Laya, ο καθηγητής και σύμβουλος 
του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξω-
τερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Zaki Laïdi, και 
η διευθύντρια του Γερμανικού Συμβουλίου Εξωτερικών 
Σχέσεων Daniela Schwarzer. To Μέλλον της Φιλελεύθε-
ρης Δημοκρατίας θα εξετάσουν σε μια σειρά από διαδο-
χικές συζητήσεις ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών της 
Οξφόρδης Timothy Garton-Ash, ο οικονομικός αναλυτής 
των Financial Times Martin Wolf, ο Robert Kagan του 
Ινστιτούτου Brookings, o πρόεδρος της Βουλής των Ελλή-
νων Κωνσταντίνος Τασούλας και o καθηγητής Συνταγμα-
τικού Δικαίου και πρώην υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος.
Την ίδια μέρα, και για πρώτη φορά στην ιστορία του 
Φόρουμ, ένα live stream 8 ωρών θα είναι αποκλειστικά 
αφιερωμένο στα θέματα της Παιδείας και στην Εκπαίδευ-
ση όλων των βαθμίδων, και στις σύγχρονες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Θα συμ-
μετάσχουν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη 
Κεραμέως και διακεκριμένες προσωπικότητες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό στα θέματα της Παιδείας.

Συνέχεια στη σελ. 21

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 800 ΥΨΗΛΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΑΠΟ 42 ΧΩΡΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 
ΣΤΟ φΕΤΙΝΟ 6o ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ φΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΔΕΛφΩΝ
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Συνέχεια από τη σελ. 20

Μια άλλη σημαντική ενότητα εκείνης της ημέρας αφο-
ρά το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης και την επόμενη 
μέρα για την Ευρώπη και την Ελλάδα, με τη συμμετοχή, 
μεταξύ άλλων, του υπουργού Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών 
Θόδωρου Σκυλακάκη που διαδραματίζει έναν εξέχοντα 
ρόλο στα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης, του Νίκου 
Μαντζούφα, Διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης, του νο-
μπελίστα καθηγητή Χριστόφορου Πισσαρίδη και άλλων 
πολιτικών και οικονομικών παραγόντων από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό, που ασχολούνται με το θέμα του 
Ταμείου Ανάκαμψης.
Την Παρασκευή 14 Μαΐου, στο επίκεντρο θα βρεθούν 
οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια και οι διαδικασίες για 
την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμ-
μετοχή των Πρωθυπουργών της Β. Μακεδονίας, του 
Μαυροβουνίου και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης ενώ ανα-
μένεται η συμμετοχή της Πρωθυπουργού της Σερβίας. 
Τα φλέγοντα θέματα κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο 
θα συζητηθούν επίσης, με ομιλητές όπως ο υπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας και της Κύπρου 
Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς και εκπρόσωποι σημαντι-
κών δεξαμενών σκέψης από την περιοχή.
Εξαιρετικές στιγμές για το Φόρουμ αποτελούν οι παρου-
σίες του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Jean-Claude Juncker και του πρώην προέδρου του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου και νυν Προέδρου του European 
People’s Party Donald Tusk, που επισκέπτονται την 
Ελλάδα για να είναι παρόντες και να μιλήσουν για τις 
εξελίξεις στα θέματα της Ευρώπης. ‘Αλλη ενδιαφέρουσα 
συζήτηση αφορά την πορεία της Γερμανίας στη μετά - 
Μέρκελ εποχή, τη συνεργασία Γερμανίας - Γαλλίας στις 
ευρωπαϊκές υποθέσεις, αλλά και την κατάσταση της 
Κίνας και τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και 
την Ευρώπη.
Την ίδια μέρα θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις ο Prem 
Watsa, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax 
Financial Holdings από τον Καναδά, που έχει πραγμα-
τοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, o διευ-
θύνων σύμβουλος της Pfizer Albert Bourla, o Γενικός 
Γραμματέας του ΟΟΣΑ José Ángel Gurría, και ο David 
H. Petraeus, πρόεδρος της μεγαλύτερης επενδυτικής 
εταιρείας στον κόσμο, KKR Global Institute.
Ταυτόχρονα, σε άλλο stream την ίδια μέρα, θα πραγ-
ματοποιούνται οι συζητήσεις για την επόμενη μέρα του 

τουρισμού μετά την πανδημία, με τη συμμετοχή του 
υπουργού Χάρη Θεοχάρη. Σε άλλο stream θα συζητείται 
η ενότητα που αφορά την Τεχνολογία και το Μέλλον της 
Ανάπτυξης, στην οποία κυριαρχεί η συζήτηση μεταξύ 
της Margrethe Vestager, εκτελεστικής αντιπροέδρου 
και Επιτρόπου Ψηφιακών Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η οποία επισκέπτεται γι’ αυτό τον λόγο την Αθή-
να, με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο 
Πιερρακάκη. ‘Αλλες σημαντικές συζητήσεις στα θέματα 
της τεχνολογίας θα πραγματοποιηθούν από τους Matt 
Brittin, πρόεδρο της Google για δραστηριότητες στην 
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Nicholas 
Negroponte, Ιδρυτή του MIT Media Lab, και του Αμερι-
κανού πρωτοπόρου του διαδικτύου Vint Cerf.
Η τελευταία μέρα του Φόρουμ, Σάββατο 15 Μαΐου, 
περιλαμβάνει 3 μεγάλες θεματικές συζητήσεις: την 
αποτίμηση των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θέματα της ανάπτυξης της 
αμυντικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και πώς μπορούν 
να ενισχύσουν την άμυνα και τη διπλωματία της χώρας 
μέσω του εκσυγχρονισμού τους, και τέλος το επίκαιρο 
ζήτημα των Ελληνο-Τουρκικών σχέσεων, στο οποίο θα 
αναφερθούν σημαντικοί εκπρόσωποι και αναλυτές από 
την Ελλάδα και την Τουρκία.
‘Αλλοι σημαντικοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου 
της χώρας, που θα συμμετέχουν στις συζητήσεις, είναι 
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσί-
πρας, η Φώφη Γεννηματά, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα 
Μενδώνη, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νίκος Βούτσης, 
ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, και ο Ανδρέας 
Λοβέρδος. Σημαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηματι-
κής ζωής της χώρας θα συμμετέχουν στις συζητήσεις, 
όπως ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συν-
δέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και διευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου Τιτάν Δημήτρης Παπαλεξόπου-
λος, ο διευθύνων σύμβουλος της Chipita Σπύρος Θεο-
δωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων Γιάννης Ρέτσος, ο πρόεδρος 
της Βιοχάλκο Μιχαήλ Στασινόπουλος, o πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ Τέρνα Γεώργιος Περιστέ-
ρης και ο πρόεδρος του ομίλου Lyktos Μιχάλης Σάλλας. 
Στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν, πέραν των προανα-
φερθέντων, οι Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
θέματα Μετανάστευσης, Ενέργειας, Γειτονίας και Διεύ-
ρυνσης, και Καινοτομίας και Έρευνας.
Τέλος, το φετινό Φόρουμ των Δελφών, τιμώντας την 
διακοσιετηρίδα από την έναρξη της Ελληνικής Επανά-

στασης, θα αφιερώσει μεγάλη σειρά 15 συζητήσεων για 
το 1821, μεταξύ των οποίων «Απολογισμός 2 Αιώνων 
Ζωής», «Οι μεγάλοι πολιτικοί άνδρες των 200 ετών» και 
«Οι Μεγάλες Ελληνίδες». Στις συζητήσεις αυτές συμμε-
τέχουν σημαντικοί καλεσμένοι ιστορικοί και καθηγητές 
όπως ο Κώστας Κωστής, ο Mark Mazower, ο Νικηφόρος 
Διαμαντούρος, ο Στάθης Καλύβας, o Ευάνθης Χατζηβα-
σιλείου, ο Θάνος Βερέμης, η Μαρία Ευθυμίου, o Γιάννης 
Κοτσώνης και η συγγραφέας Victoria Hislop.
Την 1η και 2η Ιουλίου 2021 το Οικονομικό Φόρουμ 
των Δελφών προγραμματίζει μια ειδική εκδήλωση 
στην πόλη των Δελφών, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα συνεχιστεί η συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης, με 
διακεκριμένους ομιλητές και περιορισμένο αριθμό προ-
σκεκλημένων - φίλων του Φόρουμ.
Το πρόγραμμα του Φόρουμ διαμορφώνεται σε συνερ-
γασία με σημαντικές δεξαμενές σκέψης από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, όπως το Chatham House, το Atlantic 
Council, το ΔΙΚΤΥΟ, το ΕΛΙΑΜΕΠ το Ινστιτούτο Διεθνών 
Σχέσεων, το Ίδρυμα Ωνάση, την Endeavor, τη διαΝΕΟ-
σις, το CFA, το Deree - The American College of Greece, 
το Ίδρυμα Λασκαρίδη, τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων.
 Οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.
delphiforum.gr) μπορούν να δουν το πρόγραμμα του 
Φόρουμ που αναρτήθηκε σήμερα, το οποίο περιλαμβά-
νει όλες τις ενότητες και τις θεματικές συζητήσεις που θα 
πραγματοποιηθούν στο 6ήμερο Φόρουμ Μαΐου, καθώς 
και τις 800 και πλέον διακεκριμένες προσωπικότητες - 
επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό.
Η παρακολούθηση του online Φόρουμ είναι ελεύθερη 
με εγγραφή στο delphiforum.gr/register
 Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είναι ένας ανεξάρ-
τητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με διεθνή χαρα-
κτήρα, όπου συναντώνται κάθε χρόνο προσωπικότητες 
κύρους και πρωτοπόροι από την Οικονομία, την Πολιτι-
κή και την Ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος του Φόρουμ 
είναι η σκιαγράφηση ενός ρεαλιστικού πλαισίου στόχων 
και δράσεων, η αναζήτηση πολιτικών για την αντιμετώ-
πιση των παγκόσμιων προκλήσεων, και η εξεύρεση κα-
τάλληλων λύσεων στα σύνθετα και αλληλεξαρτώμενα 
ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 800 ΥΨΗΛΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΑΠΟ 42 ΧΩΡΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 
ΣΤΟ φΕΤΙΝΟ 6o ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ φΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΔΕΛφΩΝ





 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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Η εταιρεία διαχειρίζεται 11 λατομεία σε Ελλάδα, Βόρεια Μακε-
δονία, Αλβανία και Βουλγαρία.
Είναι δυνατή η πώληση μαρμάρων από απόσταση; Η απά-
ντηση είναι καταφατική, καθώς οι πωλήσεις μέσω Διαδικτύου 
επέτρεψαν στην «Παυλίδης Μάρμαρα Γρανίτες» να προ-
σαρμοστεί στα νέα δεδομένα της πανδημικής κρίσης, όπως 
η αναστολή των εμπορικών εκθέσεων και τα επιχειρηματικά 
ταξίδια. Η μαρμαροβιομηχανία με έδρα τη Δράμα, που εξάγει 
το 90% της παραγωγής της, εμφάνισε το 2020 κύκλο εργα-
σιών της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ από 121 εκατ. ευρώ 
το 2019. Σύμφωνα με τα βασικά οικονομικά μεγέθη που 
γνωστοποίησε πρόσφατα η εταιρεία, πέρυσι τα κέρδη προ 
φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ξεπέρασαν τα 50 εκατ. 
ευρώ, καταγράφοντας υποχώρηση της τάξεως του 15%, 
έναντι του 2019. 
Το μεγαλύτερο μέρος των μεγεθών αυτών, όπως εξηγεί ο 
διευθύνων σύμβουλος της «Παυλίδης Μάρμαρα - Γρανίτες» 
Χριστόφορος Παυλίδης, προήλθε από διαδικτυακές πωλή-
σεις, κατά τη διάρκεια των οποίων τα στελέχη της ελληνικής 
εταιρείας παρουσίαζαν στους υποψήφιους αγοραστές, μέσω 
φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης, τα προϊόντα, δηλαδή πε-
ρίπου 40 διαφορετικά είδη μαρμάρων και φυσικών πετρω-
μάτων. «Οι διαδικτυακές πωλήσεις ενδέχεται να απαιτούν 
τον διπλάσιο χρόνο σε σχέση με αυτές που γίνονται μέσω 
φυσικής παρουσίας, αλλά η αξιοποίηση της τεχνολογίας, σε 
συνδυασμό με την αξιοπιστία της επωνυμίας μας, επέτρεψε 
στην εταιρεία να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της πανδημίας», 
σημειώνει ο κ. Παυλίδης. 
Τη φετινή χρονιά, η «Μάρμαρα Παυλίδης» ολοκληρώνει 
επενδύσεις 24 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνουν την απόκτηση 
πάγιου εξοπλισμού και μηχανημάτων επεξεργασίας, ενώ η 
εταιρεία, τον Φεβρουάριο του 2020, εξαγόρασε έναντι τιμή-
ματος 15 εκατ. ευρώ την Dionyssomarble Bulgaria, θυγατρι-
κή, με έδρα τη Σόφια, της Ελληνικής Εταιρείας Γρανιτών. Ως 
αποτέλεσμα, η μαρμαροβιομηχανία της Δράμας απέκτησε 
τα δύο μεγαλύτερα λατομεία εξόρυξης του ασβεστολιθικού 
υλικού Vratza (Ιπηθεΐοηε) στη Βουλγαρία, που έχουν δυνα-
μικότητα 60.000 τόνων. Ευρύτερα, με την κίνηση αυτή, όπως 
σημειώνει ο κ. Παυλίδης, η εταιρεία επιτυγχάνει τον στόχο της 
για απόκτηση των μεγαλύτερων λατομείων σε όλες τις γειτο-
νικές χώρες και διαχειρίζεται, πλέον, 11 λατομεία σε Ελλάδα, 
Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Βουλγαρία. 
Στον τομέα της ενέργειας, όπου δραστηριοποιείται, κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2020 η «Μάρμαρα Παυλίδης» ολο-

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 24 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΕ 
ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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κλήρωσε την κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας ισχύος 42 MW στον Δήμο Σιδηροκάστρου 
Σερρών. Πρόκειται για επένδυση 42 εκατ. ευρώ, που αποτελεί 
μέρος του συνολικού πλάνου ανάπτυξης ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας ύψους 60 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να δια-
θέτει εγκατεστημένη ισχύ σε αιολικούς και φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς 65 MW. 
Η διοίκηση της «Παυλίδης Μάρμαρα - Γρανίτες» διαβλέπει 
σταθεροποίηση κατά τη φετινή χρονιά, εκτιμώντας ότι η ασι-
ατική αγορά, που απορροφά το μεγαλύτερο τμήμα των εξα-
γωγών ελληνικού μαρμάρου, ομαλοποιείται. Η εταιρεία, που 
φέτος συμπληρώνει 40 δεκαετίες δραστηριότητας, διαθέτει 
στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, το μάρμαρο Ariston στη Δρά-
μα, το ημίλευκο κρυσταλλικό μάρμαρο Kavala στην Καβάλα, 
ενώ τα μάρμαρα της εταιρείας συναντώνται σε εμβληματικά 
κτίρια, όπως το εμπορικό κέντρο στην περιοχή Burj του Ντου-
μπάι, οι reflection towers στη Σιγκαπούρη, ο ουρανοξύστης 
στον αριθμό 280 της Park Avenue της Νέας Υόρκης και ο ου-
ρανοξύστης Lotus στην Ντόχα του Κατάρ. 

Το επιτόκιο στο επίπεδο του 2%-2,5%. Σήμερα αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για το «πράσινο» 
ομόλογο της Mytilineos με την ανακοίνωση της τελικής 
τιμολόγησης. Ήδη με βάση το κλίμα στην αγορά κατα-
γράφεται έντονο ενδιαφέρον, γεγονός που καταδεικνύει 
ότι θα υπάρξει υπερκάλυψη της έκδοσης, που φτάνει τα 
500 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι ανάδοχοι, οι τράπεζες 
BNP Paribas, Citigroup και HSBC, που διοργάνωσαν τις 
προηγούμενες ημέρες σειρά εξ αποστάσεως παρουσιάσε-
ων σε επενδυτές που τοποθετούνται σε τίτλους σταθερού 
εισοδήματος στην Ευρώπη, δίνουν καθοδήγηση για το 
επιτόκιο στο επίπεδο του 2,5%. Με βάση παράγοντες της 
αγοράς η τελική τιμολόγηση αναμένεται να κλείσει περί-
που στο επίπεδο του 2%-2,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
αρχική τιμολόγηση είναι στα ίδια επίπεδα με την απόδο-
ση του 5ετούς ομολόγου που εξέδωσε η Mytilineos τον 
Νοέμβριο του 2019 και η οποία σήμερα διαμορφώνεται 
στο 1,62%. 
Το ομόλογο χαρακτηρίζεται ως «πράσινο» και έχει διάρ-
κεια 5,5 ετών, καθώς έχει στόχο τη χρηματοδότηση μόνο 
«πράσινων» έργων. Απευθύνεται δε σε μεγάλα χαρτοφυ-
λάκια με ελάχιστο όριο τοποθέτησης τα 100.000 ευρώ.
Καθαρά κεφάλαια 
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η Mytilineos προτίθε-
ται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν 

ΘΕΡΜΗ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ» 
ΟΜΟΛΟΓΟ 500 ΕΚΑΤ. ΤΗΣ mYtiliNeoS

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,13                                                       22/04/2021

από τις Ομολογίες για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δα-
νειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών 
εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή προμηθειών 
εξόδων της Έκδοσης. Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κε-
φάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί 
για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή 
μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβα-
νομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), 
όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών 
(Green Bond Framework) της εταιρείας. 
Ηλιακά πάρκα 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το περασμένο Σάββατο σε ειδική 
εκδήλωση στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου Βοι-
ωτίας για την παραλαβή του αεριοστρόβιλου 9ΗΑ.02 
της General Electric (GE), του πρώτου τύπου «Η» που 
εγκαθίσταται στην Ελλάδα για τη νέα μονάδα ηλεκτρο-
παραγωγής, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Mytilineos Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε 
αναφερθεί εκτενώς στις «πράσινες» επενδύσεις της εται-
ρείας. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε χτίζουμε ηλιακά πάρκα 
σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, με χιλιάδες MW. Όσον 
αφορά την Ελλάδα, μέχρι τώρα είχαμε δώσει το βάρος στα 
αιολικά. Φτάνουμε τα 300 MW, ενώ έχουμε άλλα 100 MW 
να ξεκινήσουμε. Έχω όμως να σας ανακοινώσω ότι την 
1η Ιουνίου μπαίνει η πρώτη μπουλντόζα για να ξεκινήσει 
τα solar parks του πακέτου της Εγνατίας το οποίο αγορά-
σαμε τον Φεβρουάριο. Είναι περίπου 1.500 MW, το οποίο 
σταδιακά θα έχουμε ολοκληρώσει μέχρι το 2023. Έχουμε 
πολλά σχέδια. Όπως βλέπετε, ο συνδυασμός θερμικών, 
ανανεώσιμων πηγών, φυσικού αερίου και λιανικής αρχί-
ζει και δημιουργεί το πρώτο utility στην Ελλάδα, το μονα-
δικό στο είδος που γνώρισαν οι Έλληνες τα τελευταία 70 
χρόνια», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. 
Μετασχηματισμός 
Ήδη, η Mytilineos Α.Ε., με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 
που ξεπερνά το 1,9 δισ. ευρώ και με περισσότερους από 
3.850 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον μετασχη-
ματισμό της. Πλέον ο πρώην Τομέας Ολοκληρωμένων 
Έργων & Υποδομών έχει νέα οργανωτική δομή και εστι-
άζει σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργει-
ακής Μετάβασης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχει ήδη 
αναλάβει σημαντικά έργα στην Ελλάδα, όπως το Κέντρο 
Υπερυψηλών Τάσεων (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου, συνολικού 
προϋπολογισμού 46 εκατ. ευρώ
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Ενημέρωση από την Hellenic Seaplanes. Το μέλλον για τα 
υδροπλάνα και η ανοδική πορεία που σημειώνεται στην 
ανάπτυξη του δικτύου υδατοδρομίων στην Ελλάδα ήταν τα 
θέματα που τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση που είχε ο 
υφυπ. Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τον πρόεδρο 
και δ/ντα σύμβουλο της Hellenic Seaplanes, Νικόλα Χαραλά-
μπους, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Κατά τη 
συνάντηση, η συζήτηση στράφηκε προς την ενημέρωση του 
υφυπουργού για όλα τα νέα γύρω από την προετοιμασία της 
αεροπορικής εταιρείας όντας ένα βήμα πριν την εκκίνηση της 
πτητικής λειτουργίας της. 
Ειδικότερα, ο CEO της Hellenic Seaplanes ενημέρωσε τον κ. 
Κεφαλογιάννη για τον προγραμματισμό για φέτος των πρώ-
των πτήσεων εταιρείας, τα νέα υδροπλάνα πλάνα που θα 
έρθουν στην Ελλάδα, το σύστημα κρατήσεων που θα ανα-
κοινωθεί και θα είναι διαθέσιμο στο κοινό τις επόμενες ημέρες 
καθώς και όλα τα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν για τη 
λειτουργία των υδατοδρομίων. 
Η στρατηγική συνεργασία που σύναψε η εταιρεία με την IFLY 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αξιοποίηση των εγκαταστάσεων 
της IELY για λειτουργία της Hellenic Seaplanes στο αεροδρό-
μιο Μεγάρων για την υποστηρικτική λειτουργία και συντή-
ρηση των παροχή συνδυαστικών υπηρεσιών στο επίπεδο 
της μίσθωσης αεροπλάνων, ελικοπτέρων και υδροπλάνων 
διαμορφώνοντας από κοινού ολοκληρωμένα τουριστικά 
προϊόντα και πακέτα περιηγητικού τουρισμού. 
Νέα υδατοδρόμια 
Αναφορικά με το δίκτυο υδατοδρομίων, 5 νέα υδατοδρόμια 
πρόκειται να κατασκευαστούν στις λίμνες με πρωτοβουλία 
της Περ. Δυτ. Μακεδονίας και των τοπικών δήμων Αμυνταίου 
και Καστοριάς. Παράλληλα συζητήθηκε η ετοιμότητα έχουν 
ήδη άδεια λειτουργίας (Κέρκυρα Παξοί και Πάτρα), τα υδατο-
δρόμια βρίσκονται λίγο πριν από τη λήψη της άδειας (Βόλος, 
Ρέθυμνο, Πάτμος, Τήνος, Σίφνος, Ιός, Σκύρος, Ερεικούσσα, 
Οθωνούς, Μαθράκι, Καλαμάτα, Σκόπελο, Αλόννησο, Κυλ-
λήνη, Ιωάννινα, Σητεία, Λουτράκι, Καβάλα και Αμφιλοχία), 
τα 30 υδατοδρόμια σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και των 
Δωδεκανήσων που έχει αναλάβει την ολοκλήρωση τους η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (εκτός της Φολεγάνδρου), τα 5 
υδατοδρόμια της Εύβοιας σε συνεργασία με τον ΟΛΝΕ όπου 
τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνουν την αδειοδοτική τους 
διαδικασία καθώς και τα υδατοδρόμια Χίου, Ψαρών και Οι-
νουσσών που βρίσκονται σε τροχιά αδειοδότησής τους. Έγινε 

Παρουσιάστηκαν τα σχέδια για το νέο Ωδείο Αθηνών, που 
αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2021. Ένα αμφιθέατρο 
χωρητικότητας 600 θέσεων, μια δεύτερη αίθουσα όπου θα 
φιλοξενούνται οι παραστατικές τέχνες, μια είσοδος ανανεωμένη 
στην οποία θα υπάρχει εστιατόριο, φουαγέ για να υποδέχεται 
εικαστικά γεγονότα και ένα υπόγειο όπου θα δημιουργηθεί 
ένα κέντρο μουσικής τεχνολογίας και χώροι υποστήριξης της 
ανεξάρτητης νεανικής πολιτισμικής επιχειρηματικότητας. Έτσι 
ετοιμάζεται να μπει το Ωδείο Αθηνών στη νέα εποχή όπως ήταν 
και ο τίτλος της χθεσινής διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου, που 
συντόνισε η δημοσιογράφος Μαργαρίτα Πουρνάρα. 
Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Ωδείου Νίκος Τσούχλος, το νέο πια 
Ωδείο Αθηνών πρόκειται να παραδοθεί μέσα στο 2021. «Τα παι-
διά τα οποία σπουδάζουν είτε εδώ είτε αλλού και τα οποία μετά 
την ολοκλήρωση ιδίως των σπουδών τους, μέχρι την ένταξή 
τους στην «αγορά του πολιτισμού» περνάνε ένα μεγαλύτερο 
ή μικρότερο διάστημα, «περάσματος της ερήμου», κατά ένα 
τρόπο, κατά το οποίο, συνήθως, κάνουν τα χειρότερα και τα 
καλύτερα πράγματα που θα κάνουν στη ζωή τους. Η στόχευ-
ση όλης αυτής της πρωτοβουλίας, είναι μια τεράστια υποδομή 
14.000 τ.μ., που μπορεί να υποδέχεται αυτή τη νεανική δημι-
ουργικότητα». 
Ήρθε ο καιρός που το όραμα του Ιωάννη Δεσποτόπουλου θα 
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αναφορά για τα υδατοδρόμια Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, 
Ιθάκη, Κεφαλονιά, Λευκάδα και Μεγανήσι) τα οποία αδειο-
δοτούνται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
και της ΔΕΠΑΝ, επίσης η Περιφέρεια Πελοποννήσου ξεκίνησε 
τη δημιουργία υδατοδρομίου στη λίμνη Τάκα, παράλληλα 
το Κατάκολο, το Ναύπλιο και η Νέα Κίος. Τη διαδικασία δη-
μιουργίας υδατοδρομίου έχουν επίσης ξεκινήσει ο Δήμος Αγ. 
Κωνσταντίνου - Καμένα Βούρλα, Βούρλα, Δήμος Κίσσαμου, 
Δήμος Ιεράπετρας. 
Τέλος, ενδιαφέρον και συζητήσεις για την έναρξη αδειοδότη-
σης υδατοδρομίων έχουν ξεκινήσει τον Αβδήρων, τον Δήμο 
Άγιου Ευστράτιου, τον Δήμο Αγρινίου στη Λυσιμαχία, Δ. 
Βόνιτσας για υδατοδρόμιο στο Άκτιο, Δ. Αλεξανδρούπολης, 
Δ. Αμφίπολης, Δήμο Ναύπακτου, Δήμο Ανατολικής Μάνης, 
Δήμο Δυτικής Μάνης, Δήμο Αριστοτέλη, Δ. Αράχοβας & Αντι-
κύρων, Δ. Μετεώρων, Δήμο Ελαφονήσου, , Δ. Ερμιονίδας, 
Δήμο Ζαχάρους, Δ. Ικαρίας, Δήμο Λήμνου, Δήμο Λοκρών, 
Δήμο Πάργας, Δήμο Ύδρας, Δήμο Σπετσών, Δ. Τροιζηνίας 
Μεθάνων, Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, Λίμνης Πλαστήρα, Δ. 
Μεγαρέων, Δ. Κατερίνης κ.ά. 

πάρει σάρκα και οστά. Η αρχιτέκτων και διευθύνουσα σύμβου-
λος του γραφείου μελετών «Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργά-
τες ΑΕΜ» Ήβη Νανοπούλου υπογράμμισε ότι «νομιμοποιήσαμε 
τα σχέδιά του». Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; «Το έργο μελετήθηκε 
τη δεκαετία του 1960, υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε το 
1975 ως ημιτελές κτίριο και παραδόθηκε στο Ωδείο Αθηνών. 
Στο διάστημα της κατασκευής του, γίνονταν αλλαγές έναντι 
της πολεοδομικής αδείας με την οποία είχε ξεκινήσει το έργο να 
κατασκευάζεται. Για παράδειγμα αυξήθηκαν οι υπόγειοι χώροι 
κάτι που απαιτούσε εκσκαφές. Αυτοί οι χώροι δεν είχαν νομιμο-
ποιηθεί. Άρα όταν εμείς βρεθήκαμε να μελετούμε το έργο με μία 
πολεοδομικά δομική άδεια η οποία δεν ανταποκρινόταν στην 
πραγματικότητα, έπρεπε να νομιμοποιούμε, να τακτοποιήσου-
με πολεοδομικά, μια εκκρεμότητα η οποία υπήρχε από την ίδια 
την πολιτεία». 
Η φιλόδοξη αυτή πρωτοβουλία δεν θα είχε καταστεί εφικτή, 
τόνισε ο Νίκος Τσούχλος, χωρίς τη συμπαράσταση μιας σειράς 
χορηγιών και δωρητών όπως το Ιδρυμα Shwarz και η κ. Χιόνα 
Ξανθοπούλου Schwarz, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η κ. Nina 
von Maltzahn, το Ίδρυμα Λάτση, το Ίδρυμα Λεβέντη, το Ίδρυ-
μα Μποδοσάκη, ο Σύλλογος οι Φίλοι της Μουσικής, το Ίδρυμα 
Χορν και το Ίδρυμα Κωστοπούλου. 
«Το έργο κοστίζει κάτι λιγότερο από 7 εκατ. ευρώ τα οποία προ-
έρχονται από τα προγράμματα ΠΕΠ που διαχειρίζεται η Περιφέ-
ρεια. Ομως για να ενταχθεί ένα έργο σε αυτά τα προγράμματα 
χρειάζεται μία πολύ μακρά περίοδο προετοιμασίας. Χρειάζονται 
μελέτες, όπως η στατική αποτύπωση του κτιρίου αλλά και η νο-
μιμοποίηση στην οποία αναφέρθηκε η κ. Νανοπούλου. Αυτά τα 
κόστη δεν καλύπτονται από  τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ και 
των ΠΕΠ Αττικής. Σ’ αυτό το σημείο συμμετείχαν τα πολιτιστικά 
Ιδρύματα και οι ιδιώτες χορηγοί για να συγκεντρωθεί το ποσό 
των 600.000 ευρώ και έτσι είχαμε τη διατύπωση  του σχεδίου 
και στη συνέχεια την ένταξή του στις χρηματοδοτήσεις» . 
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επεσήμανε, μέσω μα-
γνητοσκοπημένου μηνύματος: «Πολύ κοντά στην Εθνική Πινα-
κοθήκη, το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 
σε μικρή απόσταση από το Μέγαρο Μουσικής και σε άμεση 
γειτνίαση με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και 
το Λύκειο του Αριστοτέλους, το Ωδείο Αθηνών αποτελεί έναν 
πολύτιμο κρίκο στο πολιτιστικό δίκτυο που υπάρχει και ανα-
πτύσσεται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ένα δίκτυο το οποίο 
πλουτίζει και , ψυχαγωγεί, με την αρχαία σημασία της λέξης, 
τους Αθηναίους και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας». 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης με μαγνητοσκοπημένο μήνυ-
μα ο υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομα-
νωλάκης, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο 
δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. 


