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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 5
ΔΕΗ: Ξένοι επενδυτές κάλυψαν το 70% της έκδοσης ομολόγων 
αειφορίας
Σελ 1 και 15
Κ.Σκρέκας: Προτεραιότητα στο «Εξοικονομώ» για τα νοικοκυριά 
που έχουν άτομα με αναπηρία
Σελ 1 και 8
ΚΕΠΕ: Η νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2021-2027 δημιουργεί 
μοναδικές προοπτικές ανάπτυξης για την οικονομία
Σελ 3 
Κ. Καραμανλής: Στη θητεία της παρούσας κυβέρνησης έχουν 
συμβασιοποιηθεί έργα 3,2 δισ. ευρώ
Σελ 4 
Άδ. Γεωργιάδης: Επιτύχαμε το 2020 την μεγαλύτερη αύξηση 
κατά +70% στις άμεσες ξένες επενδύσεις 
Σελ 6 
ΤΑΙΠΕΔ: Έξι επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς
Σελ 7 
Η «επόμενη μέρα»  του ελληνικού ξενοδοχείου μέσα από την 
αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»
Σελ 9 
ΕΥ: Παρά τις αντιξοότητες και την αβεβαιότητα λόγω πανδημίας 
η Ελλάδα έλκει επενδύσεις 
Σελ 10 
Κ. Πιερρακάκης: «Διαμορφώνουμε τις συνθήκες ευκαιρίας, 
ώστε η Ελλάδα όχι μόνο να μπορεί να καλύψει την απόσταση 
αλλά και να πρωταγωνιστήσει»
Σελ 11 
Σχέδιο για τη συνολική ανάδειξη του Πεντελικού Όρους
Σελ 12 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: παρουσιάστηκε τo σχέδιό για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής  «Fit for 55»
Σελ 13 
Γ.Μαστρογεωργίου: Αναγκαία η στρατηγική πρόβλεψη του μέλ-
λοντος στο χώρο της οικονομίας και των επενδύσεων
Σελ 14 
Αρδευτικά έργα 16 εκατ. ευρώ στη Μαγνησία προωθεί το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σελ 16 
ΓΣΕΕ: Ποσοστό 83% των εργαζομένων δηλώνει ότι ο σημερινός 
κατώτατος μισθός δεν επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση
Σελ 17 
Αλκ. Στεφανής: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει θέσει ως προ-
τεραιότητα την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας 
Σελ 18 
Βασικός πυλώνας της κυβέρνησης η ενίσχυση της εξωστρεφούς 
μεταποίησης- βιομηχανίας, τόνισε ο Ν. Παπαθανάσης
Σελ 19
Κ. Χατζηδάκης: Έξυπνα μέτρα στήριξης στη μετά κορονοϊό εποχή 
για την αγορά εργασίας
Σελ 20 
Κ. Φραγκογιάννης: Ούριος άνεμος για την ελληνική οικονομία
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνο-
δικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη 
θαλάσσια οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23, 24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Η παλαιότητα των κτιρίων, το μέγεθος της ενεργειακής αναβάθ-
μισης, το εισόδημα των νοικοκυριών, το κλίμα (βαθμοημέρες) 
της περιοχής αλλά και η ύπαρξη μέλους του νοικοκυριού με 
αναπηρία είναι ορισμένα από τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν 
για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που θα προκηρυχθεί μέσα 
στη χρονιά, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Κώστας Σκρέκας μιλώντας χθες στο 8ο Στρατηγικό Συνέδριο: 
«Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική», σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ.
«Η ύπαρξη ατόμων με αναπηρία σε ένα νοικοκυριό συνεπάγεται 
υψηλότερες δαπάνες, θέλουμε να στηρίξουμε αυτά τα νοικοκυ-
ριά», τόνισε ο κ. Σκρέκας.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι το ΥΠΕΝ θα προχωρήσει και σε 
προκήρυξη προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας και για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ 
προκειμένου να μειώσουν το ενεργειακό και το συνολικό κόστος 
παραγωγής τους και να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον.
Σύμφωνα με τον κ.Σκρέκα για να επιτευχθεί η κλιματική ουδε-
τερότητα χρειάζονται σοβαρές επενδύσεις σε μονάδες ηλεκτρο-
παραγωγής από φυσικό αέριο που θα διασφαλίσουν τη στα-
θερότητα του συστήματος, ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση, 
δίκτυα μεταφοράς, διασύνδεση νησιών και δίκτυα διανομής. 
Αναλυτικά στη σελ 15

«Καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία θα υπο-
χωρούν, γίνεται σαφές ότι δεν αρκεί μια προσωρινή δημο-
σιονομική επέκταση, με τη χρήση αντικυκλικής επεκτατικής 
πολιτικής, για την αντιμετώπιση της ύφεσης και την ανάσχεση 
της ανεργίας. Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από επενδύσεις 
(δημόσιες και ιδιωτικές) και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα οδη-
γήσουν σε αύξηση των μακροχρόνιων ρυθμών οικονομικής 
ανάπτυξης. Το οικονομικό περιβάλλον της ΕΕ προσφέρει μια 
μοναδική ευκαιρία, μέσω των διαφόρων διαθέσιμων χρηματο-
δοτικών μηχανισμών, ώστε όλα τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
σημαντικά τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ τους, προβαίνοντας 
σε μια άριστη κατανομή των συγχρηματοδοτούμενων πόρων, 
αλλά και δίνοντας μεγάλη έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα».
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η τρίτη Ανάλυση Επικαιρότη-
τας για το 2021 με τίτλο «Επιτυγχάνοντας την βέλτιστη αξιοποί-

ηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων για τη νέα προγραμ-
ματική περίοδο 2021-2027», σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Όπως σημειώνεται, στην ανάλυση, παρά το γεγονός ότι για τη 
νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 ο ενωσιακός προϋπο-
λογισμός ανέρχεται σε περισσότερα από ένα τρισ. ευρώ -στα 
οποία, εάν συμπεριληφθεί και το προσωρινό πακέτο μέτρων 
στήριξης του προγράμματος NGEU, ύψους 780 δισ. ευρώ, το 
σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων πόρων αγγίζει το ποσό 
του 1,8 τρισ. ευρώ- εν τέλει πρόκληση αποτελεί για ολόκληρη 
την ΕΕ ο τρόπος αξιοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων 
πόρων και των αυξημένων δημοσίων δαπανών, με σκοπό τη 
διάχυση θετικών εξωτερικών επιδράσεων (spillover effects) 
(ECB, 2021a). Αναλυτικά στη σελ 8 

Ανακοινώθηκαν και επίσημα τα αποτελέσματα της έκδοσης 
επταετών ομολόγων με Ρήτρα Αειφορίας της ΔΕΗ, στο πλαί-
σιο της οποίας λόγω της μεγάλης ζήτησης που εκδηλώθηκκε, 
η επιχείρηση άντλησε 500 εκατ. ευρώ αντί για 350 εκατ. που 
ήταν ο αρχικός στόχος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή ανακοίνωση της ΔΕΗ, το 
επιτόκιο έκλεισε στο 3,375 % ενώ τα έσοδα από την Προσφο-
ρά θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή υφιστά-
μενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και 
εξόδων της Προσφοράς. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των 
Ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγ-
μάτευση στην Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά.
Όπως ανέφεραν νωρίτερα πηγές της επιχείρησης:
- Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 6,5 φορές καθώς οι επενδυ-

τές πρόσφεραν 2,3 δισ. ευρώ.
- Το επιτόκιο (3,375%) είναι χαμηλότερο των αρχικών εκτιμή-
σεων για 3,50% - 3,75%
- Οι ξένοι επενδυτές κάλυψαν πάνω από τα δύο τρίτα (70% 
της έκδοσης). Στην έκδοση συμμετείχαν όλοι οι μεγάλοι διε-
θνείς επενδυτές, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στην προη-
γούμενη έκδοση 5ετούς διάρκειας τον Μάρτιο και νέοι μεγάλοι 
επενδυτές του εξωτερικού που συμμετέχουν πρώτη φορά σε 
έκδοση της ΔΕΗ.
- Το ομόλογο έχει ρήτρα μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 
57% την περίοδο 2019-2023. Υπενθυμίζεται ότι στην προη-
γούμενη έκδοση του 5ετούς S-L Bond του Μαρτίου, η ρήτρα 
μείωσης των εκπομπών CO2 ήταν 40% για την περίοδο 2019-
2022. Αναλυτικά στη σελ 5 

Κ.ΣΚΡΕΚΑΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΟΙΚΟΚυΡΙΑ ΠΟυ ΕΧΟυΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΚΕΠΕ: Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΣΠΑ 2021-2027 ΔΗΜΙΟυΡΓΕΙ 
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤυΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔυΤΕΣ ΚΑΛυΨΑΝ ΤΟ 70% ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
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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 Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) διοργανώνει 
επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Ο ρόλος της Ελληνίδας στην 
Επανάσταση του 1821». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί δι-
αδικτυακά στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 στα ελληνικά, ημέρα 
ίδρυσης του ΣΕΕ.
Ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου: προσωπογραφίες - βιογραφί-
ες επωνύμων γυναικών, γυναίκες επαναστατημένων περιοχών 
(Σουλιώτισσες, Ναουσαίες, Χιώτισσες κ.ά.), Ελληνίδες στην 
Τουρκοκρατία, Ελληνίδες της διασποράς, η γυναίκα στο δημο-
τικό τραγούδι, η διατήρηση της γλώσσας και της παράδοσης, η 
γυναίκα της επανάστασης στην τέχνη και την λογοτεχνία. Υπο-
βολή άρθρων στο see1924@otenet.gr. 

Το 7o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τη Διαχείριση Βιομηχα-
νικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων - CRETE 2021 θα διεξαχθεί στις 
27-30 Ιουλίου 2021 στα Χανιά της Κρήτης, με δυνατότητα 
τόσο φυσικής συμμετοχής, όσο και μέσω διαδικτύου. Το συνέ-
δριο διοργανώνεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστή-
μιο της Πάντοβα, το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Αμβούργου 
καθώς και το Πανεπιστήμιο Tsinghua του Πεκίνου.
Θεματολογία Συνεδρίου:
• COVID 19 Environmental Footprint
• Environmental Aspects of Clothing Industry & Fast Fashion
• Industrial and Hazardous Waste (IHW): Regulations, 
Legislation & Characte-rization
• Producer Responsibility and Hazardous Compounds in 
Products

• IHW Management: Emission Control, Concepts & Practices
• IHW Minimization & Recycling: Optimized Production 
Processes, Re-utilization, Waste Stock Market, etc.
• Toxicological & Safety Aspects of IHW / Contaminated Sites 
Management
• Design & Operation of IHW Treatment Plants & Disposal Sites: 
Recycling Plants, Incinerators, Chemical/ Physical Treatment 
Plants, Landfills, Intermediate Storage Facilities, etc.
• Contaminant Release & Transport: Processes, LCA, Risk 
Assessment
• Environmental Toxicology of Persistent Organic Pollutants 
(POPs), persistent Biocides and Pesticides
• Formation and Destruction of Halogenated Dioxins, PAHs, 
Biphenyls and Similar Compounds
• Remediation of Contaminated Sites & Groundwater
• Remediation of Mines and Treatment of Mine Residues
• Special Waste Management: Medical, Radioactive, Agro-
Industrial and Pharmaceutical Waste, Production Residues, 
Asbestos, WEEE, etc.
• Catastrophes and War: Effects on the Environment, Impact, 
Remediation
• Pollution of Marine Environment by Plastic Debris & other 
Waste
• IHW Energy Management Concepts: Energy Reduction and 
Recovery
• Social Aspects of IHW Management: Public Acceptance, Public 
Involvement, Information Policy, Safety Aspects
• Aspects of Global Pollution: Reduction of diffuse Emissions, 
Targets for acceptable Water, Air & Soil Contamination 
(Planetary Boundaries), etc.
• Reduction of Air Pollution by advanced Industrial Emission 
Control
• New Ways of Education in the Field of IHW in Schools, 

Universities & the Public: Virtual Reality, Advanced Internet 
Utilization (Presentations, Communication, Courses, etc.), 
Waste and Art, etc.
• Waste and climate change
• Case Studies
• Industrial Company Presentations and Forum
Προθεσμία υποβολής αφισών (pdf) : 20 Ιουλίου 2021
Προθεσμία υποβολής παρουσιάσεων (ppt) : 25 Ιουλίου 2021
Επί του παρόντος, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου έχει 
ανακοινώσει τις εξής δράσεις:
- Διεξαγωγή ημερίδας με θέμα: Υποδομές & υπηρεσίες διαχεί-
ρισης βιομηχανικών & επικίνδυνων αποβλήτων (ΒΕΑ) στην 
Ελλάδα, και
- Ειδική Έκθεση και ειδικές συνεδρίες σχετικά με τις πολυδιάστα-
τες επιπτώσεις της πανδημίας παγκοσμίως και ειδικότερα στο 
περιβάλλον και στη διαχείριση αποβλήτων.
Περισσότερες πληροφορίες: http://hwm-conferences.tuc.gr/

7th INterNatIoNal CoNfereNCe oN INdustrIal aNd hazardous Waste MaNageMeNt

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

20 - 24 Ιουλίου 2021

8ο Διεθνές Συνέδριο στη Διαχείριση, 
τη Μηχανική, τον Σχεδιασμό και 
την Οικονομική του Περιβάλλοντος 
(CEMEPE) και το Συνέδριο SECOTOX

Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής 
Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών ΑΠΘ και η Ένωση Οικοτοξι-
κολογίας και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας 
(SECOTOX)

15 - 17 Σεπτεμβρίου 
2021

Διεθνές συνέδριο «International 
Conference on Gears»

Γερμανικό Επιμελητήριο Μηχανικών

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣυΝΕΔΡΙΟ ΣΕΕ
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Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΣΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟυΣΑΣ ΚυβΕΡΝΗΣΗΣ 
ΕΧΟυΝ ΣυΜβΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΡΓΑ 3,2 ΔΙΣ. ΕυΡΩ
Τη μεγάλη ταχύτητα με την οποία η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας προχωρά στη συμβασιοποίηση έργων 
υποδομών, επισήμανε ο υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών, Κώστας Καραμανλής, στην ομιλία του στο 8ο 
Στρατηγικό Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα και Ανα-
πτυξιακή Προοπτική 2021», σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Ανέφερε ότι ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί μέσα σε δύο 
χρόνια έργα πάνω από 3,2 δισ. ευρώ και τόνισε πως 
«Μεγάλα έργα υποδομών, ίσον επενδύσεις!».
Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι «πήραμε μία απόφα-
ση δύσκολη για εμάς τους πολιτικούς: Δεν αρχίσαμε 
να εξαγγέλλουμε έργα χωρίς να έχουμε συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό μοντέλο. Σε αυτή 
την κυβέρνηση, κάθε φορά που ανακοινώνουμε μεγά-
λα έργα, δεσμευόμαστε χωρίς μεγάλα λόγια και μιλάμε 
συγκεκριμένα για τα πλάνα, τα χρονοδιαγράμματα και 
τη χρηματοδότηση».
Έτσι, σήμερα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
έργων, συνολικού ύψους πάνω από 13 δισ. ευρώ. Το 
μεγαλύτερο που έχει γίνει στη χώρα μετά του Ολυμπι-
ακούς Αγώνες και την περίοδο 2004 - 2009 που ξεκίνη-
σαν οι μεγάλοι οδικοί άξονες.
«Το 2021 είναι η χρονιά που μεγάλα εμβληματικά έργα, 
που είχαν κολλήσει σε σύνθετα προβλήματα και πολλοί 
τα είχαν ξεγράψει, τα ξεμπλοκάρουμε ένα προς ένα», 
υπενθύμισε ο κ. Καραμανλής και αναφέρθηκε:
• Στη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.
• Στο Πάτρα - Πύργος, όπου εκτίμησε ότι θα στηθούν 
εργοτάξια μέσα στο χρόνο.
• Στο Μετρό Θεσσαλονίκης, για το οποίο το ΣτΕ έδωσε 
το πράσινο φως
• Στο Βόρειο Τμήμα του Ε65 του οποίου η σύμβαση μό-
λις χτες κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, ενώ σε 
δύο ημέρες εγκαινιάζονται τα πρώτα 14 χλμ του Νότιου 
Τμήματος.
• Στο νέο Αεροδρόμιο Ηρακλείου.
• Στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.
• Στα νέα έργα, όπως η νέα Περιφερειακή στη Θεσσαλο-
νίκη - το λεγόμενο flyover - και οι επεκτάσεις της Αττικής 

Οδού στην Αθήνα, με πιο εμβληματική αυτή της Λεω-
φόρου Κύμης.
• Στο μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων 
στην ιστορία της χώρας.
• Σε αντιπλημμυρικά, φιλοπεριβαλλοντικά έργα.
• Στα έργα οδικής ασφάλειας σε 7.000 επικίνδυνα σημεία 
του οδικού δικτύου σε όλη τη χώρα.
«Εκπονήσαμε, λοιπόν, και προχωράμε στην υλοποίηση 
αυτού του προγράμματος. Όχι στα λόγια. Με πράξεις! 
Ήδη, έχουμε συμβασιοποιήσει - και όλοι καταλαβαίνε-
τε πόσο σημαντικό είναι να πέσουν οι υπογραφές για 
να ξεκινήσει ένα έργο - έργα πάνω από 3,2 δισ. ευρώ. 
Για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης, η προηγούμενη 
κυβέρνηση σε 4,5 χρόνια συμβασιοποίησε έργα κάτω 
από 800 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς σε 2 χρόνια, έχουμε 
συμβασιοποιήσει έργα πάνω από 3,2 δισ. ευρώ. Δηλαδή 
πάνω από το τετραπλάσιο σε λιγότερο από το μισό χρο-
νικό διάστημα», ανέφερε ο κ. Καραμανλής.
«Όλα αυτά τα έργα, λοιπόν, σημαίνουν ανάπτυξη. Ση-
μαίνουν ότι θα λύσουμε χρόνια προβλήματα για ολό-
κληρες περιοχές. Δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. 
Βοηθούν τον τουρισμό. Αναβαθμίζουν την αξία των πε-
ριοχών όπου εκτελούνται. Σκεφτείτε πώς θα αναβαθμί-
σει η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας όλες τις περιοχές, 
από όπου θα περάσει», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών.
Πρόσθεσε δε ότι τα έργα αυτά υπηρετούν και τον ευρύ-
τερο σχεδιασμό της κυβέρνησης, που στοχεύει στο να 
αλλάξει η Ελλάδα παραγωγικό μοντέλο.
Ανέλυσε το πλάνο που προβλέπει συγκεκριμένα βήματα:
«Αναγάγουμε τον Πειραιά, τα λιμάνια του Βορρά και κυ-
ρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθ-
μίζουμε την Ελλάδα στο χώρο των logistics. Αναπτύσ-
σουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο μπορεί να 
επεκτείνει το θαλάσσιο διάδρομο που ενώνει τις ασιατι-
κές αγορές με τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδρομο με-
ταφοράς προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλλη-
λα, επενδύουμε και στη λειτουργία των περιφερειακών 
αεροδρομίων και τα εκσυγχρονίζουμε, όπως και λιμάνια 

στα νησιά μας», ανέφερε. «Όλες αυτές οι δράσεις μαζί, 
συνιστούν ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για 
τις συνδυασμένες μεταφορές. Διότι ο Πειραιάς μπορεί 
να γίνει λιμάνι μεταφόρτωσης (transit), αλλά και η Θεσ-
σαλονίκη μπορεί να γίνει ένα λεγόμενο get away port» 
σημείωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. 
Υπενθύμισε δε, όσον αφορά στον Πειραιά, ότι έχουν 
ήδη παραδοθεί τρεις σταθμοί του Μετρό σε λειτουργία 
και μέσα στο 2022 θα παραδοθούν και οι άλλοι τρεις 
σταθμοί. «Θα υπάρχει πλέον αυτό που σε άλλες χώρες 
είναι αυτονόητο, απευθείας σύνδεση του μεγαλύτερου 
λιμανιού με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, τα-
χύτατα, σε λιγότερο από μία ώρα και συγκεκριμένα μέσα 
σε περίπου 50 λεπτά», ανέφερε ο κ. Καραμανλής.
Εκτίμησε επίσης, ότι η ταχεία διασύνδεση Θεσσαλονίκης 
- Καβάλας - Αλεξανδρούπολης και Αλεξανδρούπολης - 
Μαύρης Θάλασσας, μπορεί να αναβαθμίσει στρατηγικά 
όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρα-
τία ως αξιωματική αντιπολίτευση, είχε αναφερθεί στην 
πεδινή χάραξη για τη σύνδεση των λιμανιών με τα οδικά 
και σιδηροδρομικά δίκτυα.
Ο κ. Καραμανλής έκλεισε τονίζοντας ότι η κυβέρνηση 
αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να προχωρήσει 
το πρόγραμμα έργων της, αναφέροντας ενδεικτικά τα 
έργα ΣΔΙΤ. Μέσα στο 2021, θα βρίσκονται σε εξέλιξη 
από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πάνω από 
20 έργα ΣΔΙΤ με συνολικό προϋπολογισμό 5 δισ. ευρώ. 
«Βλέπετε, εμείς δεν έχουμε τις ιδεοληψίες του παρελ-
θόντος. Πιστεύουμε στη σύμπραξη του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, αξιοποιούμε τη μόχλευση κεφαλαίων, 
ενώνουμε δυνάμεις με τον ιδιωτικό τομέα και σεβόμαστε 
κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου», εξήγησε.
Ο υπουργός, εξέφρασε τέλος την ελπίδα, ότι ο κατα-
σκευαστικός κλάδος θα συμβάλει τα επόμενα χρόνια 
στην αναστροφή του brain drain, στο να επιστρέψουν 
δηλαδή στην Ελλάδα πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτο-
νες που έχουν φύγει στο εξωτερικό.
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ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΕΠΙΤυΧΑΜΕ ΤΟ 2020 ΤΗΝ ΜΕΓΑΛυΤΕΡΗ ΑυΞΗΣΗ ΚΑΤΑ +70% 
ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔυΣΕΙΣ 
Και βρεθήκαμε στην 23η θέση στην Ευρώπη - Στόχος η πρώτη δεκάδα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ υΠΟβΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟυΣ ΔΙΚΑΙΟυΧΟυΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΚυΚΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑβΟΛΗΣ

«Επιτύχαμε το 2020 την μεγαλύτερη αύξηση, κατά +70%, στις 
άμεσες ξένες επενδύσεις και βρεθήκαμε στην 23η θέση στην Ευ-
ρώπη από την 29η το 2019 και 35η το 2018. Αυτό ακούγεται 
σαν καλή μουσική για τις προοπτικές για το μέλλον όσο και για 
όσα ήδη έχουν επιτευχθεί».
Αυτό σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο συνέδριο Invest.Gr 
όπου και παρουσιάζεται η εφετινή έκθεση της EY για τις Επεν-
δύσεις στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι τα καλά νούμερα αυτής 
της έκθεσης η κυβέρνηση θέλει να τα βελτιώσει περαιτέρω και 
στόχος είναι να βρεθεί η χώρα στην πρώτη δεκάδα αυτής της 
λίστας.
Η συνεκτική και συγκροτημένη πολιτική της κυβέρνησης δημι-
ουργεί τις συνθήκες προκειμένου να αυξηθούν οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις, πρόσθεσε ο υπουργός ενώ συμπλήρωσε ότι η 

βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιουργεί νέο 
πεδίο ενδιαφέροντος και επενδύσεων.
Ο υπουργός αναφέρθηκε στην έμφαση που δίνει η κυβερνηση 
για το μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη 
σημασία που δίνεται στη μεγέθυνσή τους με συνέργειες, συ-
νενώσεις και συνεργασίες, γι αυτό το σκοπό, όπως είπε, έχουν 
δρομολογηθεί χρηματοδοτικά και φορολογικά κίνητρα που 
θα παρουσιαστούν το προσεχές διάστημα, μέσα από το Ταμείο 
Ανάκαμψης για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις το μέγεθος που θα βοηθήσει στον παραγωγικό με-
τασχηματισμό.
Σε ό,τι αφορά στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στον παγκό-
σμιο χάρτη ελκυστικότητας επενδύσεων, ο υπουργός σημείωσε 
πως για να υλοποιηθούν οι θετικές προσδοκίες, υπάρχει συνερ-
γασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και παρακολουθούνται σε 

εβδομαδιαία βάση συγκεκριμένοι μεταρρυθμιστικοί στόχοι. Ο 
υπουργός υπογράμμισε ακόμη, ότι θα υπάρξει μεγάλη άνοδος 
την επόμενη διετία καθώς ωριμάζουν αρκετές μεταρρυθμίσεις, 
όπως το Κτηματολόγιο, κ.α.
«Εργαζόμαστε με εντατικούς ρυθμούς και για το οποιοδήποτε 
πρόβλημα δημιουργηθεί στην υλοποίηση ενός επενδυτικού 
εγχειρήματος και υπάρχει καλή διάθεση να λυθούν τα προβλή-
ματα και όχι με γκρίνια» είπε ο υπουργός και πρόσθεσε «δεν 
μας φτάνει η θέση 23, θέλουμε η Ελλάδα να είναι στην πρώτη 
δεκάδα».
Τέλος ο υπουργός γνωστοποίησε ότι σε λίγες μέρες θα παρουσι-
αστεί στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου η νέα ψηφιακή 
εφαρμογή με την οποία μπορεί ο επενδυτής να παρακολουθεί 
διεξοδικά κάθε βήμα και που βρίσκεται ο φάκελος της επένδυ-
σης του.

Σε νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, για τις επιχει-
ρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων 
των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προχωρά το 
υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να παρασχεθεί ο απα-
ραίτητος χρόνος για την έκδοση των ενιαίων πιστοποιητικών 
δικαστικής φερεγγυότητας από τα οικεία πρωτοδικεία. Οι σχετι-
κές αποφάσεις θα εκδοθούν εντός των επόμενων ημερών, ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογη-
τικών, διευκρινίζεται ότι υποχρέωση υποβολής δικαιολογητι-
κών έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του 
Προσωρινού Πλαισίου.
Ειδικότερα, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση 
βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, ανεξαιρέτως, υποχρεού-
νται στην υποβολή του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής 
Φερεγγυότητας. Το πιστοποιητικό προβλέπεται να αναζητείται 
αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των πρωτοδικείων που διαθέ-
τουν ηλεκτρονικό σύστημα, ήτοι των πρωτοδικείων Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας. Στην περίπτωση που η 
έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, το 
πιστοποιητικό, εκδίδεται από το πρωτοδικείο της έδρας της επι-

χείρησης και υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
«myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, ενώ η σχετική αίτηση για την 
έκδοσή του δύναται να υποβάλεται και μέσω του gov.gr.
Επιπλέον, μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενί-
σχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, υποχρεούνται στην 
υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή της επιχείρησης, με 
το περιεχόμενο που ορίζεται στο Παράρτημα των σχετικών ΚΥΑ 
για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Οι ατομικές επιχειρήσεις, 
καθώς και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν υποχρε-
ούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή τους. 
Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του λογιστή υποβάλλε-
ται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport» 
της ΑΑΔΕ, ενώ μπορεί να εκδοθεί μέσω του gov.gr.
Συνεπώς, οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς οι μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στις περιοχές Αθήνας, Θεσ-
σαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας, δεν απαιτείται να προβούν 
σε κάποια ενέργεια, καθώς δεν υποχρεούνται στην υποβολή 
Υπεύθυνης Δήλωσης του λογιστή της επιχείρησης, ενώ το 
Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας αναζητείται 
αυτεπαγγέλτως.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Οικο-
νομικών, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των επιχειρήσεων 

που έχουν ενισχυθεί στο πλαίσιο των Επιστρεπτέων Προκατα-
βολών, παρέχει επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις για την υπο-
βολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, διευκολύνοντας 
παράλληλα τη διαδικασία αναζήτησης και έκδοσης πιστοποιη-
τικών και μειώνοντας τα διοικητικά βάρη.
Παράλληλα, θα προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες τροποποιή-
σεις των σχετικών ΚΥΑ της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, για την 
παροχή της δυνατότητας επιστροφής του επιστρεπτέου μέρους 
της ενίσχυσης εντός της περιόδου χάριτος. Ο υπολογισμός του 
επιστρεπτέου ποσού και η εμφάνιση της σχετικής ταυτότητας 
οφειλής θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με την πορεία 
υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Τέλος, σημειώνεται ότι από την Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021, η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, παρέχει 
τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για τον 3ο και 4ο κύκλο 
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και εντός της επόμενης εβδο-
μάδας θα δοθεί η αντίστοιχη δυνατότητα και για τον 5ο, 6ο 
και 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, και για τους εν λόγω πέντε 
κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα είναι η 30η Ιου-
λίου 2021. 
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ΔΕΗ: ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔυΤΕΣ ΚΑΛυΨΑΝ ΤΟ 70% ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ: ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΣυΝΔΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΟυΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟυΣ ΤΗΝ 1Η ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟυ

Ανακοινώθηκαν και επίσημα τα αποτελέσματα της έκδο-
σης επταετών ομολόγων με Ρήτρα Αειφορίας της ΔΕΗ, 
στο πλαίσιο της οποίας λόγω της μεγάλης ζήτησης που 
εκδηλώθηκκε, η επιχείρηση άντλησε 500 εκατ. ευρώ αντί 
για 350 εκατ. που ήταν ο αρχικός στόχος, όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή ανακοίνωση της ΔΕΗ, 
το επιτόκιο έκλεισε στο 3,375 % ενώ τα έσοδα από την 
Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπλη-
ρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των 
δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Η ΔΕΗ σκοπεύει 
στην εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο του 
Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στην Διεθνή Χρηματι-

στηριακή Αγορά.
Όπως ανέφεραν νωρίτερα πηγές της επιχείρησης:
- Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 6,5 φορές καθώς οι 
επενδυτές πρόσφεραν 2,3 δισ. ευρώ.
- Το επιτόκιο (3,375%) είναι χαμηλότερο των αρχικών 
εκτιμήσεων για 3,50% - 3,75%
- Οι ξένοι επενδυτές κάλυψαν πάνω από τα δύο τρίτα 
(70% της έκδοσης). Στην έκδοση συμμετείχαν όλοι οι με-
γάλοι διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και 
στην προηγούμενη έκδοση 5ετούς διάρκειας τον Μάρτιο 
και νέοι μεγάλοι επενδυτές του εξωτερικού που συμμετέ-
χουν πρώτη φορά σε έκδοση της ΔΕΗ.
- Το ομόλογο έχει ρήτρα μείωσης των εκπομπών CO2 

κατά 57% την περίοδο 2019-2023. Υπενθυμίζεται ότι 
στην προηγούμενη έκδοση του 5ετούς S-L Bond του 
Μαρτίου, η ρήτρα μείωσης των εκπομπών CO2 ήταν 40% 
για την περίοδο 2019-2022.
- Η ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που εξέδωσε 
ομόλογα με ρήτρα αειφορίας τον περασμένο Μάρτιο και 
τώρα η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη με 2 εκδόσεις τέ-
τοιων ομολόγων μέσα στον ίδιο χρόνο.
- Η ΔΕΗ είναι η τρίτη εταιρεία στην Ελλάδα διαχρονικά, 
που εκδίδει ομόλογο 7ετίας (είχαν προηγηθεί ο ΟΤΕ και η 
ΤΙΤΑΝ με αξιολόγηση υψηλότερη από τη ΔΕΗ).

Η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης 
θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ποσού 500 εκατ. ευρώ από 
τους καταναλωτές ετησίως για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέ-
λειας και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
κατά 400.000 το χρόνο, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μιλώντας στο 4ο 
Invest GR Forum, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
«Η στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα συμπυκνώ-
νεται στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας», πρόσθεσε 
ο υπουργός σημειώνοντας ότι στην πορεία για την κλιμα-
τική ουδετερότητα θα χρειαστούν επενδύσεις σε μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και 
ανανεώσιμων πηγών, σε αποθήκευση και εξοικονόμηση 
ενέργειας. 
Μέχρι αύριο θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ηλε-

κτρική διασύνδεση της Νάξου με τη Σαντορίνη και έπεται 
ο διαγωνισμός για τις υπόλοιπες Κυκλάδες που δεν έχουν 
διασυνδεθεί ακόμη, ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης. 
Ο γενικός διευθυντής της Hewlett Packard Enterprise για 
την Ελλάδα και την Κύπρο, Μιχάλης Κασιμιώτης περιέ-
γραψε τους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία για μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (μείωση των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55 % ως το 2025 σε 
σχέση με το 2016 στις λειτουργικές δραστηριότητες και 15 
% στα εργοστάσια, διασφάλιση του 50 % της ηλεκτρικής 
ενέργειας που καταναλώνεται από Ανανεώσιμες Πηγές). 
Όπως είπε το 6% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας 
γίνεται στα data centers, και η εταιρεία εφαρμόζει σειρά 
λύσεων για τον περιορισμό της (επιλογή σωστού εξοπλι-

σμού και προγραμμάτων, διασφάλιση κατάλληλων συν-
θηκών λειτουργίας, πρόβλεψη και πρόληψη δυνητικών 
προβλημάτων, περιορισμός των απορριμμάτων εξοπλι-
σμού πληροφορικής κ.α.). 
Ο γενικός διευθυντής Ελλάδος της Huawei Νικόλαος Λά-
ζαρης υπογράμμισε ότι η αποθήκευση ενέργειας στο μέλ-
λον θα είναι το ίδιο σημαντική όσο και η παραγωγή ενώ οι 
μονάδες ΑΠΕ θα εγκαθίστανται εξ αρχής σε συνδυασμό με 
μπαταρίες. Με τους νέους ταχυφορτιστές, πρόσθεσε, σύ-
ντομα η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα μπορεί 
να ολοκληρωθεί σε 10 - 15 λεπτά. 
Τέλος ο γενικός διευθυντής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 
Αλέξανδρος Δανιηλίδης παρουσίασε τις πρωτοβουλίες 
της εταιρίας για μείωση των εκπομπών αλλά και της κα-
τανάλωσης νερού.

Οι εμπορικές εκθέσεις ανοίγουν επίσημα τις πόρτες τους 
την 1η Σεπτεμβρίου για να υποδεχθούν τόσο την εγχώρια 
όσο και τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Αυτό γνω-
στοποίησε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή 
του στην ειδική έκθεση αμυντικής βιομηχανίας DEFEA - 
Defence Exhibition Athens, η οποία φιλοξενείται στο Εκ-
θεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo. 
Ο υπουργός αποτέλεσε τον κεντρικό ομιλητή της εκδήλω-
σης με θέμα την Ανάπτυξη της Ναυπηγικής Βιομηχανίας 
της Ελλάδας και μετά την εκδήλωση, μαζί με τον γενικό 
γραμματέα Εμπορίου Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, συ-
ναντήθηκαν με εκπροσώπους της εγχώριας εκθεσιακής 
βιομηχανίας με τους οποίους συνομίλησαν για την επα-
νεκκίνηση του κλάδου. 

Ο υπουργός δήλωσε ότι: «Η Ελλάδα τηρώντας όλα τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα και χωρίς να βάζει σε κίνδυνο 
τη δημόσια υγεία ανοίγει τον εκθεσιακό κλάδο από 1η 
Σεπτεμβρίου για εμβολιασμένους, έτσι ώστε η οικονομία 
και η επιχειρηματική ζωή να προχωρήσει με υγεία και 
ασφάλεια. Είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι και βέβαιοι 
για την επιτυχία του ανοίγματος και θα πάμε πάρα πολύ 
καλά». 
Ο Αλέξης Λαγουδάκης διευθύνων σύμβουλος του εκθεσι-
ακού κέντρου Metropolitan Expo εκ μέρους των εκθεσια-
κών φορέων ανέφερε ότι: «…Η εγχώρια εκθεσιακή βιο-
μηχανία έχει προετοιμαστεί υπεύθυνα και αποτελεσματικά 
για να εφαρμοστούν τα βέλτιστα μέτρα προστασίας της 
υγείας και ασφάλειας των επισκεπτών, των εκθετών και 
του προσωπικού. Όπως ανέδειξε και η πρόσφατη έκθεση 

του ΙΟΒΕ, οι εκθέσεις έχουν σημαντική οικονομική διάστα-
ση. Οι εκθέτες ενισχύουν το δίκτυο των επιχειρηματικών 
επαφών τους, προωθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρε-
σίες, ενώ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενημερω-
θούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις ευρύτερες επιδράσεις, η συνολική συνεισφορά 
των εκθέσεων μεταφράζεται σε χιλιάδες θέσεις εργασίας 
και η εκθεσιακή δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό μο-
χλό οικονομικής ανάπτυξης   Ειδικά για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι εμπορικές εκθέσεις αποτελούν μοναδική 
ευκαιρία για να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις με επιχει-
ρήσεις από άλλες περιοχές της χώρας και το εξωτερικό. 
Την 1η Σεπτεμβρίου οι εκθέσεις επιστρέφουν».
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ΤΑΙΠΕΔ: ΕΞΙ ΕΠΕΝΔυΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ υΠΕβΑΛΑΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Έξι επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού), όπως 
ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.
Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σει-
ρά) σύμφωνα με το ΑΠΕ:
1. EMMA ALPHA HOLDING LTD
2. ΑΒΑΞ Α.Ε.
3. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
4. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.
5. ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις 
υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την 
εισήγησή τους στο διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά 
με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για 
την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προ-
σφορών).
Σημειώνεται ότι, η διαγωνιστική διαδικασία αφορά στην πα-
ραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένων (υπηρεσίες ελλι-
μενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, 

λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή 
ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της 
θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Καλαμαριάς, για περίοδο κατ’ 
ελάχιστο 35 ετών.
Η μαρίνα Καλαμαριάς βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, στη θέση 
«Αρετσού», εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς και έχει 
δυνατότητες ελλιμενισμού άνω των 380 σκαφών, μήκους έως 
50μ. Η χερσαία επιφάνεια της μαρίνας καλύπτει έκταση της τά-
ξεως των 78.000 τ.μ.

ΣυΜΦΩΝΙΑ laMda deVeloPMeNt ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΤΕΠ ΔΕΣΜΕυΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧυΣΟυΝ ΤΗ ΣυΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟυΣ 
ΣΤΟυΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑβΑΣΗΣ

H Lamda Development ανακοινώνει μια κομβικής σημασίας 
συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς, την πρώτη μετά τη μετα-
βίβαση των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ» από το Ελληνικό Δη-
μόσιο προς την Lamda Development, αναφέρει το ΑΠΕ. Η συμ-
φωνία, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό μνημόνιο μεταξύ των 
δύο μερών που υπεγράφη σήμερα, αφορά την απόκτηση από 
την Τράπεζα Πειραιώς γραφείων συνολικού εμβαδού 40.000 
τ.μ., για μελλοντική μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων 
διοίκησης της τράπεζας στο υπερσύγχρονο Επιχειρηματικό Κέ-
ντρο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, που θα αναπτύξει η Lamda 
Development εντός του Ελληνικού.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα γραφεία ανα-

πτύσσονται σε στρατηγική τοποθεσία, προσφέροντας μοναδική 
θέα στο Μητροπολιτικό Πάρκο και το παράκτιο μέτωπο, με άμε-
ση πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους πράσινου και αναψυχής. 
Την ανάπτυξη των ως άνω ακινήτων υψηλών προδιαγραφών 
αναλαμβάνει η Lamda Development, και ο σχεδιασμός τους 
θα έχει γνώμονα τη βιωσιμότητα, ακολουθώντας τα διεθνή 
πρότυπα πιστοποίησης πράσινων κτηρίων καθώς και στρατη-
γικές αναβάθμισης των εσωτερικών συνθηκών για την υγεία, 
ασφάλεια και ευημερία των εργαζομένων. Τα έργα θα ολοκλη-
ρωθούν εντός της πρώτης πενταετούς φάσης υλοποίησης της 
επένδυσης στο Ελληνικό, δηλαδή μέσα στο 2025.
«H συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς μας χαροποιεί ιδιαίτε-

ρα για δύο λόγους: Σηματοδοτεί την εκκίνηση της δημιουργίας 
του νέου Επιχειρηματικού Πάρκου της Αθήνας, στο Ελληνικό. 
Μέσα σε αυτό, σκοπός μας είναι η δημιουργία υποδειγματικών 
χώρων γραφείων βιώσιμης ανάπτυξης, που θα προσφέρουν 
έναν νέο και μοναδικό τρόπο ζωής στους εργαζόμενους, με 
εύκολη πρόσβαση στο Μητροπολιτικό Πάρκο και το παράκτιο 
μέτωπο. Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς, ως ένας από τους δύο 
υποστηρικτές στην τραπεζική χρηματοδότηση του Ελληνικού, 
με την συμφωνία αυτή δίνει μία ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης στο 
μεγάλο για την χώρα μας αυτό έργο» δήλωσε σχετικά ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Lamda Development S.A., Οδυσσέας 
Αθανασίου.  

Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
συμφώνησαν να ενισχύσουν τη μεταξύ τους τεχνική συνεργα-
σία προκειμένου να ενδυναμώσουν περαιτέρω την υλοποίηση 
των δράσεων για το κλίμα και των επενδύσεων του Μηχανι-
σμού Δίκαιης Μετάβασης σε όλη την Ελλάδα και να εργαστούν 
προς την κατεύθυνση της σύναψης μιας Συμφωνίας Παροχής 
Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων (Project 
Advisory Support Service Agreement - PASSA) με στόχο την 
επιτάχυνση των νέων επενδύσεων. Αυτή η συνεργασία –όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ- υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27 
και θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η δέσμευση να συ-
νεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη PASSA επικυρώθηκε 
επισήμως χθες από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Ιωάννη Τσακίρη, και τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Christian Kettel 
Thomsen κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στην έδρα της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο. 
Η επίσκεψη αυτή, όπως επισημαίνεται, έδωσε την ευκαιρία για 
διεξαγωγή λεπτομερών συζητήσεων σχετικά με τις μελλοντικές 
δράσεις για το κλίμα και τις επενδύσεις για τη Δίκαιη Μετάβα-
ση με ειδικούς της ΕΤΕπ σε τεχνικά και χρηματοδοτικά θέματα, 
καθώς επίσης και για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την 
υλοποίηση έργων στην Ελλάδα που σχετίζονται με τις δράσεις 
για το κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση σύμφωνα με τις κατευθυ-
ντήριες αρχές που ορίζονται στο ΕΣΠΑ 2021 - 2027. 

Όπως γνωστοποιήθηκε, μετά από τις χθεσινές συζητήσεις, 
ειδικοί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναμένεται 
να συνεργαστούν με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
στόχο να υποστηρίξουν τον προσδιορισμό και την υλοποίηση 
έργων υψηλού αντικτύπου για το κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβα-
ση σε όλη την Ελλάδα. 
Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δύο εβδο-
μάδες μετά την επίσκεψη του προέδρου της ΕΤΕπ Werner Hoyer 
και του αντιπροέδρου Thomsen στην Αθήνα κατά την οποία 
επιβεβαίωσαν την υποστήριξη της ΕΤΕπ για παροχή 1,9 δισ. 
ευρώ για νέες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, παράλληλα με 
την ανταλλαγή τεχνικών βέλτιστων πρακτικών. 
υποστήριξη επενδύσεων Δίκαιης Μετάβασης και 
δράσεων για το κλίμα μέσω Passa 
Η Ελλάδα και η ΕΤΕπ συζήτησαν σχετικά με την οριστικοποίηση 
της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστή-
ριξης Έργων (PASSA).
Η ειδική ομάδα PASSA θα έχει έδρα τόσο στο υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, όσο και στο υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, και θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για βιώσιμες 
μεταφορές, περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις, λύματα, 
στερεά απόβλητα και ενέργεια, καθώς και αστική και περιφερει-
ακή ανάπτυξη. 
Δηλώσεις 
«Τα τελευταία δύο χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση και η Ευ-

ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνεργάζονται στενά για να 
υποστηρίξουν τη δράση για το κλίμα στο πλαίσιο της συμφω-
νίας του Παρισιού. Η δέσμευση για προώθηση μιας Συμφωνίας 
Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων που 
υποστηρίζεται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της 
ΕΕ 2021-27, στο πλαίσιο μιας λεπτομερούς νέας συνεργασίας 
μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε-
ων, θα δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα 
τεχνικές, χρηματοοικονομικές και τομεακές βέλτιστες πρακτικές 
οι οποίες αποκτήθηκαν από την εμπειρία που αποκόμισε η ΕΤΕπ 
ανά την Ευρώπη στους τομείς της δράσης για το κλίμα και της 
Δίκαιης Μετάβασης», δήλωσε ο υφυπουργός.
«Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς τον τερματισμό 
της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη και η ΕΤΕπ είναι έτοιμη να 
τη συνδράμει στον ενεργειακό μετασχηματισμό που συνεπάγε-
ται αυτή η απόφαση. Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν σήμερα 
επιβεβαιώνουν την πρόθεση για μια ακόμη στενότερη τεχνική 
συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων εταίρων μας και των ειδικών 
της ΕΤΕπ για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Η παροχή Υπηρε-
σιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων θα ενισχύσει τη δου-
λειά μας για τον προσδιορισμό, την υλοποίηση και τη χρηματο-
δότηση επενδύσεων που υποστηρίζουν τη δίκαιη μετάβαση σε 
ολόκληρη τη χώρα τα επόμενα χρόνια», τόνισε ο αντιπρόεδρος 
της ΕΤΕπ Christian Kettel Thomsen.
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Η «ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»  ΤΟυ ΕΛΛΗΝΙΚΟυ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟυ 
Μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
Τόνισε η Αλεξάνδρα Σδούκου κατά την ημερίδα του ΞΕΕ και του υπ. Τουρισμού

Η «επόμενη μέρα» του ελληνικού ξενοδοχείου μέσα από την 
αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», συζητήθηκε χθες 
στην υβριδική ημερίδα με θέμα «Η επόμενη μέρα του Ελληνι-
κού Ξενοδοχείου, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά μέσα» που 
συνδιοργάνωσαν το υπουργείο Τουρισμού και το Ξενοδοχειακό 
Επιμελητήριο της Ελλάδος, στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Κ.Π.Ι.Σ.Ν.), όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Στην ομιλία του, ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, 
επισήμανε τις ευκαιρίες που δίνουν οι πόροι του Ταμείου Ανά-
καμψης για τον ελληνικό τουρισμό, τονίζοντας ταυτόχρονα την 
ανάγκη για πρόοδο στον εμβολιασμό που έχει κρίσιμη σημασία 
για το φετινό καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, είπε:
«Έχουμε χρέος - και είναι το πρωταρχικό χρέος - απέναντι στον 
εαυτό μας, τους οικείους μας και ευρύτερα την πατρίδα και τους 
ξένους φιλοξενούμενούς μας να εμβολιαστούμε. Φοβάμαι ότι 
υπάρχουν πολλοί ακόμη οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί, ότι από 
την ταχύτερη δυνατή πρόοδο των εμβολιασμών εξαρτάται το 
φετινό καλοκαίρι για τον ελληνικό τουρισμό.
Η μηδαμινή θετικότητα στις πύλες εισόδου, μας δείχνει ξεκά-
θαρα ότι δεν είναι η αύξηση των κρουσμάτων Covid-19 στην 
Ελλάδα δεν σχετίζεται με τον τουρισμό. Και ακριβώς γι’ αυτό 
έχουμε ακόμη μεγαλύτερη υποχρέωση να συμβάλουμε με όλες 
μας τις δυνάμεις στην επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος.
Η προστασία της υγείας με τη συμβολή όλων μας, είναι το 
απαραίτητο υπόβαθρο, πάνω στο οποίο μπορεί να κτιστεί στέ-
ρεα το μέλλον του ξενοδοχειακού και του τουριστικού κλάδου 
στην Ελλάδα. Η ευκαιρία που μας δίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης από τις συνέπειες της πανδημίας, είναι μοναδική: 
Έχουμε στη διάθεσή μας 260 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσουμε 

τον ουσιαστικό και μακρόπνοο μετασχηματισμό του ελληνικού 
τουρισμού».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλι-
κός, σε δήλωσή του σημειώνει ότι η ημερίδα πραγματοποιή-
θηκε στην «καρδιά» μιας απρόβλεπτης τουριστικής σεζόν, την 
οποία χαρακτήρισε «κινούμενη άμμο», υπογραμμίζοντας πως 
τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου, η πληρότητα των 
ξενοδοχείων που κατάφεραν να ανοίξουν ανήλθε στο 34,5% 
και με αναγωγή στο σύνολο του ξενοδοχειακού δυναμικού, η 
πληρότητα ήταν στο 28,9%. Το ΞΕΕ, μέσω του ΙΤΕΠ, θα συνεχί-
σει την καταγραφή των δεδομένων της σεζόν και στο τέλος της, 
όπως είπε ο κ. Βασιλικός, θα καταθέσει ολοκληρωμένες προτά-
σεις για να απαντηθούν οι ανάγκες στήριξης των ξενοδοχείων 
που θα αποτυπωθούν αξιόπιστα.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκαν από τον γενικό 
διευθυντή του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέ-
ψεων (ΙΤΕΠ) καθηγητή Γιώργο Πετράκο, τέσσερεις πρωτογενείς 
μελέτες, οι οποίες αποτυπώνουν την κατάσταση και την πρόθε-
ση επένδυσης των ελληνικών ξενοδοχείων στους τομείς της αει-
φορίας και της βιωσιμότητας, της απασχόλησης και της δια βίου 
μάθησης, της ψηφιακής μετάβασης και της προσβασιμότητας.
Τα ευρήματα των ερευνών αυτών, τροφοδότησαν ισάριθμα 
θεματικά πάνελ, στα οποία συζητήθηκε το πώς ο ξενοδοχειακός 
κλάδος θα αξιοποιήσει την ιστορική ευκαιρία του Εθνικού Σχε-
δίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» για να δημιουργήσει νέες υπε-
ραξίες, τόσο για τον ελληνικό τουρισμό, όσο και για την εθνική 
οικονομία, την απασχόληση, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την 
περιφερειακή ανάπτυξη και τη βιώσιμη ευημερία των τοπικών 
κοινωνιών.
Σε ό,τι αφορά την έρευνα με θέμα «Απασχόληση στα ελληνικά 
ξενοδοχεία», τονίζεται μεταξύ άλλων ότι μία νέα θέση εργασίας 

απασχολείται για κάθε 2,5 δωμάτια ξενοδοχείου. Σε ό,τι αφορά 
το προσωπικό που απασχολήθηκε το 2020 όταν λειτούργησε 
το 60% των ξενοδοχείων, αυτό ανήλθε σε 107.259 εργαζόμε-
νους, εκ των οποίων οι ενεργοί ήταν 78.534 και σε αναστολή 
οι 28.736.
Σε κάθε περίπτωση, ο τουρισμός δεν αποτελεί ιδιαίτερα επιθυ-
μητό τομέα απασχόλησης σύμφωνα με την έρευνα. Η απασχό-
ληση στα ελληνικά ξενοδοχεία προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό 
από τη διάρθρωση και τα χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού 
κλάδου. Η κατηγορία, το μέγεθος, αλλά και ο τύπος του ξενοδο-
χείου, προσδιορίζουν, όχι μόνο τον αριθμό των εργαζομένων, 
αλλά και το μορφωτικό τους επίπεδο. Τέλος, η απασχόληση 
στον ξενοδοχειακό κλάδο εξακολουθεί να έχει χαμηλή κοινωνι-
κή αποδοχή, καθώς δεν έχει ξεπεραστεί το σύνδρομο «γκαρσό-
νια της Ευρώπης»
Σε ό,τι αφορά την έρευνα για την αειφορία τονίζεται ότι το 85% 
των Ελλήνων ξενοδόχων είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σε 
τουλάχιστον μία δράση σχετική με την αειφορία, αν υπάρξουν 
κατάλληλα και ελκυστικά χρηματοδοτικά προγράμματα.
Για την έρευνα της προσβασιμότητας, καταγράφηκε ότι από 
τα 4.644 ξενοδοχεία που διαθέτουν πισίνα, επιθυμούν, ή ενδι-
αφέρονται να επενδύσουν σε αναβατόρια για άτομα με κινητικά 
προβλήματα 3.573 ξενοδοχεία, δηλαδή ποσοστό 76.9%. Από 
τα 1.951 ξενοδοχεία που διαθέτουν παραλία, επιθυμούν ή εν-
διαφέρονται να επενδύσουν σε εγκαταστάσεις πρόσβασης των 
ΑμεΑ στην παραλία, 1.536, ήτοι ποσοστό 78,7%.
Τέλος, η έρευνα που ήταν επικεντρωμένη στην τεχνολογία, 
μεταξύ άλλων ανέδειξε ότι το 92% (9.158 ξενοδοχεία) διαθέτει 
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ενώ πάνω από τα 3/4 των ξενοδοχεί-
ων έχουν παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας γενιάς πιο «πράσινων» και 
λιγότερο ενεργοβόρων ξενοδοχείων, υπογράμμισε η Γενική 
Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα 
Σδούκου, κατά την ημερίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος και του υπουργείου Τουρισμού για την επόμενη ημέρα 
του ελληνικού ξενοδοχείου.
Αναφέρθηκε, επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ, στις πρωτοβουλίες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενίσχυση 
της ενεργειακής αναβάθμισης των ξενοδοχειακών υποδομών 
της χώρας.
Όπως είπε η Γενική Γραμματέας, «χρειαζόμαστε μια νέα γενιά 
ξενοδοχειακών υποδομών που θα μπορούν να προσφέρουν 
σύγχρονες λύσεις χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, διαχεί-
ρισης υδάτινων πόρων, αποβλήτων, αλλά και μετακινήσεων 
για να επιτύχουμε τη λεγόμενη ενεργειακή μετάβαση», τονί-
ζοντας ότι πρόκειται για την πιο φιλόδοξη και εμπροσθοβαρή 
πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί ώστε η Ευρώπη να γίνει η 
πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος ως το 2050.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ για 
Επιχειρήσεις του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0», στο οποίο θα 

κατευθυνθούν 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, και, 
όπως επισήμανε: «Φυσικά επιλέξιμες είναι και όλες οι ξενοδο-
χειακές μονάδες. Με την εν λόγω δράση αναμένεται να ανα-
βαθμισθούν ενεργειακά περισσότερες από 9.000 επιχειρήσεις, 
διασφαλίζοντας τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου τουλάχιστον κατά 30%».
Όπως εξήγησε η κυρία Σδούκου, η δράση περιλαμβάνει δύο 
υποπρογράμματα. Το πρώτο αφορά στην εξοικονόμηση ενέρ-
γειας για μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις του δευτερο-
γενούς και τριτογενούς τομέα και το δεύτερο, στην προμήθεια 
και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις.
«Για να πετύχουμε πιο “πράσινα” ξενοδοχεία, προωθούμε τον 
θεσμό του net metering. Εξετάζουμε την απλοποίηση εφαρ-
μογής και παράλληλα την επέκταση της ισχύος των σταθμών 
net metering από το 1 MW που είναι σήμερα στα 3 MW» είπε 
η κυρία Σδούκου. Όπως εξήγησε, με την εφαρμογή του net 
metering, ο ιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου με ετήσια κατανάλω-
ση μεγαλύτερη των 1.500 MWh, εκτιμάται πως μπορεί να μειώ-
σει το ενεργειακό του κόστος κατά τουλάχιστον 150.000 €/έτος.

«Είναι απαραίτητη η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού 
αποθέματος του κλάδου που είναι ξεπερασμένο και επομένως 
ιδιαίτερα δαπανηρό από πλευράς λειτουργίας και συντήρη-
σης», επισήμανε η κυρία Σδούκου.
Παραθέτοντας δε ορισμένα στοιχεία για τις επιδόσεις των ξενο-
δοχείων ως προς την κατανάλωση ενέργειας, ανέφερε ότι τα 
ξενοδοχεία έχουν ετήσια κατανάλωση ενέργειας που ξεπερνά 
τις 200kWh/m2 και φτάνει ως και τις 1.000kWh/m2. Επίσης, 
ένα τυπικό ξενοδοχείο επιβαρύνει το περιβάλλον με εκπομπές 
10 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ανά δωμάτιο ετησίως.
Συγχρόνως, όπως είπε η κυρία Σδούκου, η ενέργεια αποτελεί κι 
ένα από τα σημαντικότερα κόστη για ένα κατάλυμα, με το ετή-
σιο κόστος ενέργειας ανά δωμάτιο κυμαίνεται από 600 ως και 
2.000 ευρώ. Σημείωσε δε ότι περίπου το 70% της καταναλισκό-
μενης ενέργειας και 40% του ενεργειακού κόστους, αφορά σε 
θέρμανση και ψύξη στους εσωτερικούς χώρους, καθώς και στη 
θέρμανση του νερού.
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ΚΕΠΕ: Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΣΠΑ 2021-2027 ΔΗΜΙΟυΡΓΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤυΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία θα 
υποχωρούν, γίνεται σαφές ότι δεν αρκεί μια προσωρινή δη-
μοσιονομική επέκταση, με τη χρήση αντικυκλικής επεκτα-
τικής πολιτικής, για την αντιμετώπιση της ύφεσης και την 
ανάσχεση της ανεργίας. Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη 
από επενδύσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) και μεταρρυθμί-
σεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση των μακροχρόνιων 
ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. Το οικονομικό περιβάλλον 
της ΕΕ προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία, μέσω των διαφό-
ρων διαθέσιμων χρηματοδοτικών μηχανισμών, ώστε όλα 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν σημαντικά τους ρυθμούς αύ-
ξησης του ΑΕΠ τους, προβαίνοντας σε μια άριστη κατανομή 
των συγχρηματοδοτούμενων πόρων, αλλά και δίνοντας 
μεγάλη έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα».
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η τρίτη Ανάλυση Επικαι-
ρότητας για το 2021 με τίτλο «Επιτυγχάνοντας την βέλτιστη 
αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων για τη νέα 
προγραμματική περίοδο 2021-2027», σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Όπως σημειώνεται, στην ανάλυση, παρά το γεγονός ότι για 
τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 ο ενωσιακός 
προϋπολογισμός ανέρχεται σε περισσότερα από ένα τρισ. 
ευρώ -στα οποία, εάν συμπεριληφθεί και το προσωρινό 
πακέτο μέτρων στήριξης του προγράμματος NGEU, ύψους 
780 δισ. ευρώ, το σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων 
πόρων αγγίζει το ποσό του 1,8 τρισ. ευρώ- εν τέλει πρόκλη-
ση αποτελεί για ολόκληρη την ΕΕ ο τρόπος αξιοποίησης των 
συγχρηματοδοτούμενων πόρων και των αυξημένων δημο-
σίων δαπανών, με σκοπό τη διάχυση θετικών εξωτερικών 
επιδράσεων (spillover effects) (ECB, 2021a).
Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (32 
δισ. ευρώ αντιστοιχούν στην Ελλάδα) σε συνδυασμό με 
τους πόρους της πολιτικής συνοχής για τη νέα προγραμμα-
τική περίοδο 2021-2027 (26,7 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στην 
Ελλάδα), αποτελούν ένα καίριας σημασίας αναπτυξιακό 
εργαλείο τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για τις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Σημειώνεται δε ότι τα έργα που είναι ενταγμένα στην προ-
ηγούμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020) θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2023, γεγονός που 
σημαίνει ότι για τα επόμενα δύο έτη η ελληνική κυβέρνη-
ση λειτουργεί επάνω σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά την 
πλήρη απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
ο δεύτερος την ταχεία εκτέλεση του ΕΣΠΑ 2021-2027 και 
ο τρίτος την αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος 
NGEU.
Στις 12 Ιουλίου 2021, η Ελλάδα, έγινε το πρώτο κράτος-μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχώρησε σε επίσημη 
υποβολή του νέου ΕΣΠΑ 2021 - 2027 στις αρμόδιες αρχές 
της Κομισιόν, μέσω της πλατφόρμας SFC2021. Η επίσημη 

υποβολή αποτελεί το τελευταίο βήμα σε μια εκτεταμένη 
διαβούλευση που έλαβε χώρα το τελευταίο έτος, καθώς το 
πρώτο σχέδιο κειμένου εστάλη στην Επιτροπή τον Ιούνιο 
του 2020. Ακολούθησε συστηματική και εντατική συνεργα-
σία και επεξεργασία των κειμένων, τόσο σε εθνικό επίπεδο 
μέσω των Οργάνων Σχεδιασμού και Κατάρτισης του ΕΣΠΑ, 
όσο και με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Επιτροπής. Θα ακο-
λουθήσει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονιστικό 
Πλαίσιο, η επίσημη υποβολή των νέων Προγραμμάτων, 
εντός διαστήματος 3 μηνών από την ημερομηνία της επίση-
μης υποβολής του ΕΣΠΑ. Ήδη, βρίσκεται σε προχωρημένο 
στάδιο η κατάρτιση των σχεδίων των Προγραμμάτων και 
έχει ξεκινήσει άτυπη διαβούλευση επί αυτών με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.
Η νέα προγραμματική περίοδος κινείται, κατά κύριο λόγο, 
γύρω από τα τρία πολύ σημαντικά τομεακά προγράμματα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», 
«Περιβάλλον, Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή» και «Υποδομές 
Μεταφορών». Η ελληνική οικονομία πρέπει να δώσει έμφα-
ση στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ), 
όπως αναφέρεται και στο σχέδιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. 
Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να αξιοποιήσει 
τους πόρους από το ΕΚΤ+, εστιάζοντας σε πολιτικές όπως η 
αύξηση της απασχόλησης, η κοινωνική οικονομία, η κοινω-
νική ένταξη μεταναστών και η εξάλειψη της παιδικής φτώ-
χειας. Όσον αφορά τους πυλώνες του ευρωπαϊκού σχεδίου 
ανάκαμψης NGEU, αυτοί αποτυπώνονται και στο εθνικό 
πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», με την πράσινη και ψηφιακή με-
τάβαση, την τόνωση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων, 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αύξηση των ιδι-
ωτικών επενδύσεων και τον σφαιρικό μετασχηματισμό της 
οικονομίας να δίνουν το στίγμα των νέων προτεραιοτήτων.
Είναι σαφής, πλέον, η ανάγκη εμβάθυνσης από το επίπεδο 
της μονοδιάστατης στατιστικής καταγραφής της απορ-
ροφητικότητας των ενωσιακών πόρων στο επίπεδο της 
πολυδιάστατης αποτύπωσης του αντικτύπου που έχουν οι 
συγχρηματοδοτούμενοι πόροι στην τόνωση της παραγωγι-
κότητας, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότη-
τας. Συνεπώς, ενώ μέχρι σήμερα παρακολουθείται μόνο ο 
βαθμός της απορροφητικότητας των συγχρηματοδοτούμε-
νων πόρων, καθίσταται αναγκαία πλέον και η αξιολόγηση 
της παραγωγικότητας (μόχλευσης) των εν λόγω πόρων.
Ένα ρηξικέλευθο εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή θα 
μπορούσε να αποτελέσει η δημιουργία ενός σύνθετου δεί-
κτη αξιολόγησης (scoreboard assessment base), ο οποίος 
θα παρατηρεί την αποτελεσματικότητα των συγχρηματο-
δοτούμενων πόρων σε σχέση με τη μακροχρόνια οικονομι-
κή ανάπτυξη αλλά και τους υπόλοιπους μακροοικονομικούς 
δείκτες (ανεργία, δημόσιο χρέος, εμπορικό ισοζύγιο, μονα-

διαίο κόστος εργασίας, κ.λπ.).
Σημειώνεται ότι η ΕΕ έχει ήδη αναπτύξει και χρησιμοποιεί 
αντίστοιχους καινοτόμους δείκτες μέτρησης και αξιολόγη-
σης των οικονομικών επιδόσεων σε διάφορα ενωσιακά πε-
δία, όπως είναι για παράδειγμα ο Single Market Scoreboard, 
ο European Innovation Scoreboard, ο Macroeconomic 
Imbalance Procedure Scoreboard, κ.ά.
Είναι σαφές ότι απαιτείται ένας σχεδιασμός που να εστιάζει 
στη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης αντί στην 
άσκοπη κατανάλωση πόρων, μιας και πολλές χώρες της ΕΕ 
απομακρύνονται πλέον από το μοντέλο των άμεσων επιχο-
ρηγήσεων. Για παράδειγμα, η χρήση ενωσιακών πόρων για 
την κάλυψη τρεχουσών αναγκών, όπως οι δαπάνες μισθο-
δοσίας, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να επιφέρει πολλα-
πλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία.
Η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να προτάξει, ως ένα 
σημαντικό αναπτυξιακό μέτρο, τον επιδοτούμενο δανεισμό 
που συνδέεται με την επίτευξη των στόχων της επένδυσης 
(π.χ. αύξηση εργαζομένων) και την έμφαση στο αποτέλε-
σμα (π.χ. αύξηση παραγωγής, μέγεθος επιχείρησης, κ.λπ.). 
Τέτοιου είδους μέτρα οδηγούν στη στενή σύνδεση της επι-
δότησης με την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμά-
των.
Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι η ανακυκλούμενη χρηματο-
δότηση, καθώς οι δημόσιοι πόροι θα επιστρέφουν στα δη-
μόσια ταμεία μέσα από την αύξηση των δημοσίων εσόδων 
και τη μεγέθυνση της οικονομίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στη συλλειτουργία και την επικουρικότητα των 
διαφόρων εργαλείων συγχρηματοδότησης (ΕΔΕΤ, NGEU, 
κ.λπ.). Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε δημόσιος φορέας θα πρέ-
πει να συνυπολογίσει τις προτάσεις που έχουν ήδη υποβλη-
θεί από την ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ώστε να αυ-
ξηθεί η μόχλευση των πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η νέα 
προγραμματική περίοδος δημιουργεί μοναδικές προοπτικές 
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, για να κα-
ταστεί εφικτή η επίτευξη ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυ-
ξης, πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι ωριμάνσεις των έργων 
που επίκειται να ενταχθούν στα συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η στε-
νή συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης και της γενικής 
γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ -η οποία δι-
αθέτει τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στα συγχρηματο-
δοτούμενα προγράμματα- με την αρμόδια δημόσια υπηρε-
σία που εστιάζει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 
πόρων του ευρωπαϊκού μηχανισμού ανάκαμψης NGEU.
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Ευ: ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑβΕβΑΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΚΕΙ ΕΠΕΝΔυΣΕΙΣ
Κυρ. Μητσοτάκης: Εδραιώνεται η Ελλάδα ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, ισχυρού 
ανταγωνισμού και νέων παραμέτρων, όπως οι πιέσεις για 
περισσότερη και πιο βιώσιμη ανάπτυξη και η επιτάχυνση 
της ψηφιοποίησης της οικονομίας, που επηρεάζουν ση-
μαντικά τις επενδυτικές αποφάσεις, η εικόνα της παγκό-
σμιας επενδυτικής κοινότητας για την ελκυστικότητα της 
Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού βελτιώνεται σημα-
ντικά, αναφέρει το ΑΠΕ.
Συνολικά 7 στους 10 επενδυτές αναγνωρίζουν ότι η χώρα 
ακολουθεί σήμερα μια αποτελεσματική πολιτική προσέλ-
κυσης επενδύσεων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις εξακο-
λουθούν να εκτιμούν ότι χρειάζονται παρεμβάσεις σε μια 
σειρά από κρίσιμους τομείς, για να βελτιωθεί περαιτέρω 
το επενδυτικό κλίμα.
Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της τρίτης κατά σει-
ρά μεγάλης έρευνας της ΕΥ Ελλάδος, EY Attractiveness 
Survey Ελλάδα 2021, με θέμα την ελκυστικότητα της χώ-
ρας ως επενδυτικού προορισμού, η οποία διενεργήθηκε 
μέσω online ερωτηματολογίων από τη Euromoney για 
λογαριασμό της EY, μεταξύ 29 Μαρτίου και 28 Απριλίου 
2021. Την επίσημη παρουσίαση της έρευνας έκανε ο Διευ-
θύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κος Παναγιώτης Πα-
πάζογλου, στην εναρκτήρια συνεδρία του 4th InvestGR 
Forum 2021: Reforming the Greek Economy, την Τετάρτη 
14 Ιουλίου 2021.
βελτιώθηκε αισθητά η συμμετοχή της χώρας 
στις ευρωπαϊκές άμεσες ξένες επενδύσεις
Σύμφωνα με το ΕΥ European Investment Monitor, μια 
εκτεταμένη βάση δεδομένων που επεξεργάζεται η ΕΥ, ο 
αριθμός των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) που κα-
τευθύνθηκαν στην Ελλάδα το 2020 αυξήθηκε κατά 77%, 
την ώρα που οι επενδύσεις στην Ευρώπη κατέγραφαν 
μείωση κατά 13%. Η Ελλάδα απορρόφησε το 0,70% 
των ευρωπαϊκών ΑΞΕ το 2020, ποσοστό υπερδιπλάσιο 
του μέσου όρου των δύο τελευταίων δεκαετιών, αλλά 
ακόμα συγκριτικά χαμηλό σε σχέση με τον πληθυσμό και 
το ΑΕΠ της χώρας. Η επίδοση αυτή, κατατάσσει τη χώρα 
στην 23η θέση για το 2020, έναντι της 29ης το 2019 και 
της 35ης που κατείχε το 2018. Το 28% των επενδύσεων 
κατευθύνθηκαν στον κλάδο των υπηρεσιών προς επιχει-
ρήσεις και επαγγελματικών υπηρεσιών, ενώ το 23% στις 
υπηρεσίες λογισμικού και πληροφορικής, δυο δυναμι-
κούς κλάδους έντασης γνώσης.
Η εικόνα της ελκυστικότητας της Ελλάδας βελτι-
ώνεται σημαντικά
Το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι η εικόνα της χώρας ως 
πιθανού επενδυτικού προορισμού έχει βελτιωθεί τον τε-
λευταίο χρόνο, εκτινάχθηκε από 38% σε 62%, ενώ τρεις 
στους τέσσερις επενδυτές (75%) αναμένουν περαιτέρω 

βελτίωση την επόμενη τριετία, το υψηλότερο ποσοστό 
μεταξύ των χωρών όπου πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες 
έρευνες φέτος. Συγχρόνως, 71% των επιχειρήσεων, από 
62% το 2020 και 50% το 2019, πιστεύουν ότι η χώρα 
μας ακολουθεί, σήμερα, μια ελκυστική πολιτική για τις 
επενδύσεις. Η συνεχιζόμενη αύξηση του ποσοστού αυ-
τού υποδηλώνει ότι οι επενδυτές δεν αποδίδουν, πλέον, 
τη σταθερά βελτιούμενη εικόνα της χώρας στην αλλαγή 
της συγκυρίας και τη λήξη μιας περιόδου αστάθειας και 
αβεβαιότητας, αλλά στην ύπαρξη μιας αποτελεσματικής 
πολιτικής προσέλκυσης επενδύσεων.
Η θετική αυτή εικόνα μεταφράζεται και σε διάθεση για 
υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα, καθώς 34% των ερω-
τώμενων, έναντι 28% το 2020, δηλώνουν ότι σκοπεύουν 
να επενδύσουν στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο.
Αλλαγές στην ποιοτική σύνθεση των επενδύσεων
Στην πρώτη θέση, ως προς το είδος των προγραμματιζό-
μενων επενδύσεων, παραμένουν τα γραφεία πωλήσεων 
και μάρκετινγκ (33%), δραστηριότητα με σχετικά χαμηλή 
προστιθέμενη αξία. Ωστόσο, ακολουθούν στη δεύτερη 
θέση η έρευνα και ανάπτυξη (18%) και η βιομηχανία 
(18%), δυο δραστηριότητες όπου η χώρα πρέπει να δώ-
σει έμφαση τα επόμενα χρόνια.
Διαφοροποιημένες είναι και οι απόψεις των επενδυτών 
ως προς τους κλάδους που θα αποτελέσουν την κινητή-
ριο δύναμη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τα 
επόμενα χρόνια. Ενώ πάνω από τους μισούς (51%, από 
52% πέρσι και 69% το 2019) εξακολουθούν να θεωρούν 
ότι ο τουρισμός, κατά κύριο λόγο, θα τροφοδοτήσει την 
ανάπτυξη, ένας στους τέσσερις (26%, από 14% πέρσι) 
αναφέρει την ψηφιακή οικονομία, ενώ ακολουθούν τα 
logistics και τα κανάλια διανομής (25%) και η ενέργεια και 
οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (21%).
Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση αναδεικνύονται σε 
σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδυτικές 
αποφάσεις. Δυο στις τρεις επιχειρήσεις (64%) ανέφεραν 
ότι θα δίνουν πλέον μεγαλύτερη σημασία σε ζητήματα 
βιωσιμότητας όταν λαμβάνουν τις επενδυτικές τους απο-
φάσεις, ενώ τρεις στους τέσσερις (76%) δήλωσαν ότι οι 
ισχυρές πολιτικές βιωσιμότητας και καθαρής τεχνολογίας 
επηρεάζουν σημαντικά την απόφασή τους να επενδύσουν 
στην Ελλάδα.
Ως σημαντικότερα στοιχεία της ελκυστικότητας της χώ-
ρας αναδεικνύονται, και φέτος, η ποιότητα ζωής (78%), 
οι υποδομές μεταφορών και logistics (76%), οι υποδο-
μές τηλεπικοινωνιών και οι ψηφιακές υποδομές (73%), 
καθώς και το επίπεδο των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού (70%). Στον αντίποδα, λιγότερο θετικά αξιο-
λογούνται η φορολογία των επιχειρήσεων (42%) και η 

ευελιξία της εργατικής νομοθεσίας (47%).
Ο Πρωθυπουργός, κος Κυριάκος Μητσοτάκης, με τοποθέ-
τησή του σε σχέση με την έρευνα, εκτιμά αναφορικά με 
τη βελτίωση της εικόνας της χώρας, ότι: «Η έρευνα της 
ΕΥ για το 2021 είναι σαφές πως εδραιώνει την Ελλάδα 
ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Όχι μόνο γιατί την 
κατατάσσει, για πρώτη φορά, μεταξύ των 10 περισσότερο 
υποσχόμενων ευρωπαϊκών χωρών για νέα εγχειρήματα. 
Αλλά και γιατί σχεδόν τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων που 
συμμετείχαν σε αυτήν θεωρούν την εικόνα της βελτιωμέ-
νη συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, παρά τις δυσκολί-
ες που προκάλεσε η πανδημία. Ενώ πάνω από το ένα τρίτο 
των εταιρειών απαντούν ότι σχεδιάζουν να αναπτύξουν ή 
να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα μας».
Τις απόψεις τους για τη σημασία των ξένων επενδύσε-
ων για την Ελλάδα, εκφράζουν, επίσης, στην έρευνα, οι 
Υπουργοί κ.κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονο-
μικών, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιος για θέματα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας, καθώς και οι κ.κ. Δημή-
τρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ και Πρόεδρος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, και Νίκος 
Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Παρουσιάζοντας την έρευνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΕΥ Ελλάδος, κος Παναγιώτης Παπάζογλου, δήλωσε: «Η 
φετινή έρευνα της ΕΥ καταγράφει σημαντική βελτίωση, 
τόσο ως προς τον αριθμό των ΑΞΕ που ανακοινώθηκαν, 
όσο και ως προς τις αντιλήψεις της διεθνούς επενδυτικής 
κοινότητας σχετικά με την ελκυστικότητα της χώρας ως 
επενδυτικού προορισμού. Την ίδια ώρα, το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας και της πράσι-
νης μετάβασης, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην 
προσέλκυση επενδύσεων, ώστε να καλυφθεί το μεγάλο 
επενδυτικό κενό της τελευταίας εικοσαετίας. Η χώρα μας 
γιορτάζει φέτος 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάστα-
ση. Στα χρόνια αυτά, κερδίσαμε σημαντικές κατακτήσεις, 
αλλά χάσαμε και πολλές ευκαιρίες. Τη σημερινή μοναδική 
ευκαιρία δεν έχουμε την πολυτέλεια να την αφήσουμε να 
χαθεί. Η Πολιτεία, οι ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και η 
κοινωνία ευρύτερα, πρέπει να κινητοποιηθούν γρήγορα 
σήμερα σε μία μάχη που, αν την κερδίσουμε, μπορεί να 
καθορίσει την τύχη της Ελλάδας για τις επόμενες γενιές».
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Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟυΜΕ ΤΙΣ ΣυΝΘΗΚΕΣ, ΩΣΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΚΑΛυΨΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΕΙ»

ΑυΞΗΣΗ 22,8% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 
ΕΦΕΤΟΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΛΣΤΑΤ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟυ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟυ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟυΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑυΤΗ Η ΤΗΝ 
ΑΛΛΗ ΕβΔΟΜΑΔΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΟυ ΕΛΛΗΝΙΚΟυ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟυ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟυ

Για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, το gov.gr, που άρχισε με 501 
υπηρεσίες και έφτασαν σε μια διετία τις 1200 υπηρεσίες που 
εξυπηρετούν ψηφιακά τους πολίτες στις συναλλαγές τους με 
το Δημόσιο μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Κυριάκος Πιερρακάκης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. «Το πρώτο 
βήμα έγινε, θα έλεγα ότι είναι ένας βατήρας για το μετά. Δεν 
πρέπει να επαναπαυτούμε σε καμία περίπτωση» σημείωσε και 
εξήγησε ότι η ψηφιοποίηση κατηγοριοποιείται σε τέσσερις βα-
σικούς τομείς: το κράτος (ψηφιακή παροχή των υπηρεσιών 
του κράτους), οι τηλεπικοινωνίες(υποδομές είτε ασύρματες 

είτε ενσύρματες), διείσδυση των ψηφιακών εργαλείων στις 
επιχειρήσεις και ψηφιακές δεξιότητες.
Ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για τον καταλυτικό ρόλο του 
Ταμείου Ανάκαμψης που θα χρηματοδοτήσει πολλά από τα 
μεγάλα έργα που περιλαμβάνονται στα 448 έργα της Βίβλου 
του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. «Αυτήν τη στιγμή ορίζο-
νται οι προδιαγραφές για να μπορέσουν γρήγορα να βγούνε 
οι διαγωνισμοί για να υπάρξει η σχετική απορρόφηση και 
πολλά από αυτά αφορούν τον χώρο της επιχειρηματικότη-
τας». Όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, πρέπει να γίνει 

και η μετάβαση στο μέλλον, αλλά και η κάλυψη κενών και 
εκκρεμοτήτων του παρελθόντος.
Τέλος, επεσήμανε ότι «έχουμε την εγχώρια τεχνογνωσία και 
την πίστη ότι αυτά τα πράγματα μπορούν επιτευχθούν. Η Ελ-
λάδα όχι απλώς μπορεί να καλύψει την απόσταση, αλλά να 
πάει πολύ καλά σε αυτόν τον χώρα και να πρωταγωνιστήσει 
σε κάποιους υποτομείς και διεθνώς. Δουλειά μας είναι να 
αφαιρέσουμε τα εμπόδια, αλλά και να διαμορφώσουμε και τις 
συνθήκες της ευκαιρίας».

Αύξηση 22,8% σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο γενικός 
δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάιο εφέτος 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2020, έναντι 
μείωσης 15,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντί-
στοιχων δεικτών το 2020 με το 2019.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον λεγόμενο «ει-
σαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:
α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός 
ευρωζώνης κατά 37,3%, και
β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευ-

ρωζώνης κατά 3,4%.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,4% τον 
Μάιο 2021 σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2021, 
έναντι αύξησης 5,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση των δεικτών το 2020.

Κατάθεση του νομοσχεδίου που αφορά στην επικουρική ασφά-
λιση των νέων εργαζομένων την τρέχουσα ή, το αργότερο, την 
ερχόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, χαρακτηρίζοντας «μυθεύματα» τόσο 
τη συζήτηση για αναβολή κατάθεσης του επίμαχου νομοσχεδί-
ου όσο όμως και τη φημολογία για αντιρρήσεις των Βρυξελλών, 

αναφέρει το ΑΠΕ.
Μιλώντας από το βήμα του του 4ου InvestGR Forum 2021, ο 
Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε κατά λέξη, «είναι μυθεύματα όσα 
γράφηκαν περί δήθεν αναβολής του νομοσχεδίου και αντιδρά-
σεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε αντιδράσεις της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής υπάρχουν ούτε αναβολή του νομοσχεδίου 

θα έχουμε. Θα έχουμε κατάθεση (σ.σ. του νομοσχεδίου) ή στο 
τέλος αυτής της εβδομάδας ή στις αρχές της επομένης. Επομέ-
νως η πραγματικότητα απαντά στις κωμωδίες που ζήσαμε την 
περασμένη εβδομάδα», ανέφερε ο υπουργός.

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου ανακαίνισης των 
φοιτητικών εστιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου στο Ηράκλειο, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτη-
σης 788.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Το έργο υλοποιήθηκε 
από την εταιρεία «ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.» υπό την επίβλεψη 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Το έργο 
σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, ξεκίνησε 
το 2019 και ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστικές καθυστερήσεις 
μέσα σε δύο χρόνια, δίχως να δημιουργηθεί πρόβλημα στη 
φιλοξενία των φοιτητών.
Το έργο αφορά στην ανακαίνιση ορισμένων κτηρίων των 
φοιτητικών εστιών στην κεντρική Πανεπιστημιούπολη του 
Ηρακλείου. Ειδικότερα, έγινε καθολική συντήρηση των εξω-
τερικών όψεων όλων των κτηρίων και εφαρμογή αρχιτεκτο-
νικής χρωματικής μελέτης υψηλής αισθητικής. Ταυτόχρονα, 

αναμορφώθηκε πλήρως ο περιβάλλων χώρος των φοιτη-
τικών εστιών (τοιχία, κιγκλιδώματα, φωτιστικά, παρτέρια 
κλπ.), καθώς και οι χώροι πρασίνου. Παράλληλα, ανακα-
τασκευάστηκαν πλήρως οι χώροι υγιεινής σε 40 δωμάτια, 
ενώ τοποθετήθηκαν κλιματιστικά υπερυψηλής ενεργειακής 
απόδοσης και σύγχρονης τεχνολογίας (wifi), φιλικά στο περι-
βάλλον και στον χρήστη, σε όλα τα δωμάτια του κτηρίου Β 
(κτήριο Κ38). Οι φωτογραφίες και οι αεροφωτογραφίες που 
επισυνάπτονται αποτυπώνουν σε σημαντικό βαθμό το απο-
τέλεσμα του έργου.
Οι φοιτητικές εστίες του ΕΛΜΕΠΑ με 296 συνολικά διαθέσι-
μες κλίνες (εκ των οποίων 4 θέσεις για ΑΜΕΑ) αποτελούν 
έως σήμερα το μεγαλύτερο συγκρότημα φοιτητικών εστιών 
στην Κρήτη, ενώ αναμένεται, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, 
η ολοκλήρωση της φάσης Β του έργου που αφορά στην ανα-
καίνιση του συνόλου των δωματίων. Πρόκειται, πιθανότατα, 
για τις πλέον αναβαθμισμένες φοιτητικές εστίες που διαχειρί-

ζεται το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 
στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.
Επίσης, έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο η κτηριολογική 
μελέτη που αφορά την ανέγερση 200 μονόκλινων δωματί-
ων μαζί με βοηθητικούς χώρους, που θα ενοποιήσουν τη 
φοιτητική εστία με τις παρακείμενες αθλητικές εγκαταστάσεις 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η ολοκλήρωση 
του συγκεκριμένου έργου αναμένεται μέσα στην επόμενη 
πενταετία.
Δομές φιλοξενίας φοιτητών λειτουργούν και στις άλλες τέσσε-
ρις πόλεις της Κρήτης που διαθέτει ακαδημαϊκά Τμήματα το 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ενώ έχουν προγραμ-
ματιστεί δράσεις αναβάθμισής τους, αρχής γενομένης από 
την πόλη της Σητείας και το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και 
Διαιτολογίας.
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ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣυΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟυ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟυ ΟΡΟυΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ ΤΗΣ ΚΟΔΕΠ 900 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, 
ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟυ ΟΛΠ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟυΝ ΤΟ ΕυΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ

Το σχέδιο για τη συνολική ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων 
του Πεντελικού Όρους παρουσιάστηκε και συζητήθηκε κατά 
την αυτοψία που πραγματοποίησαν η υπουργός Πολιτισμού, 
Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος 
Αμυράς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια 
της αυτοψίας, δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις, 
ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε μια 
ουσιαστική ανάδειξη των σημαντικών πολιτιστικών μνημείων 
του Πεντελικού, με έμφαση στο Αρχαίο Λατομείο και στο Ιερό 
του Διονύσου, που βρίσκεται στη βόρεια κλιτύ του βουνού. 
Ενώ, το στρατηγικό σχέδιο του Πεντελικού Ορους αναμένεται 
να εξεταστεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εντός 
του τρέχοντος μηνός.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Μενδώνη: «Η Πεντέλη είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορική εξέλιξη των Αθηνών στην 
μακρά ιστορική διάρκεια. Τα λατομεία από τα οποία προέρχεται 
το οικοδομικό υλικό εξαιρετικά σημαντικών μνημείων της αρ-
χαιότητας, με κορυφαίο τον Παρθενώνα, αλλά και όλα τα τεκ-
μήρια της λατόμευσης και της μεταφοράς των υλικών στο άστυ, 

καθώς και η ευρύτερη περιοχή τους διάστικτη από αρχαία ιερά, 
βυζαντινά εκκλησάκια και νεότερες μαρτυρίες, σε συνδυασμό 
με το φυσικό περιβάλλον συνθέτουν ένα μοναδικό σύνολο, 
ένα εξαιρετικό τοπίο, το οποίο οφείλουν να προστατεύσουμε 
και να αναδείξουμε. Στο πλαίσιο αυτό η όποια συζήτηση για 
λειτουργία ή επαναλειτουργία λατομείων καθίσταται απολύτως 
ανυπόστατη και απαγορευτική».
Απ  ́την πλευρά του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Γιώργος Αμυράς, για το θέμα της επιχειρούμενης λειτουργί-
ας λατομείων στη βόρεια πλευρά του Πεντελικού ξεκαθάρισε 
κατηγορηματικά: «Όσοι επιχειρούν την ενδεχόμενη λειτουργία 
ή επαναλειτουργία λατομείων, ας το ξεχάσουν. Η προσπάθεια 
ανάδειξης του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου του 
βουνού δεν συνάδει με τέτοιες δραστηριότητες».
Η υπουργός και ο υφυπουργός επισκέφθηκαν τις θέσεις του Αρ-
χαίου Λατομείου, από το οποίο έγινε η εξόρυξη του μαρμάρου 
για την ανοικοδόμηση του Παρθενώνα και άλλων μνημείων 
της Ακρόπολης των Αθηνών, στη Σπηλιά του Νταβέλη και στην 
«οδό λιθαγωγίας» - στον δρόμο από τον οποίο γινόταν η με-

ταφορά του μαρμάρου στην αρχαιότητα. Όπως τονίστηκε στο 
Πεντελικό Όρος, το πολιτιστικό και το φυσικό περιβάλλον απο-
τελούν μια αδιάσπαστη ενότητα, ενώ η εγγύτητα με την πρω-
τεύουσα καθιστούν την ανάδειξη του επιβεβλημένη, καθώς 
αποτελεί σημαντικό πνεύμονα για την Αθήνα και συγχρόνως 
τόπο άθλησης και ψυχαγωγίας.
Στην αυτοψία, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, η κα Μενδώ-
νη και ο κ. Αμυράς πλαισιώθηκαν από τον γενικό γραμματέα 
Πολιτισμού, Γιώργο Διδασκάλου και τον γενικό γραμματέα 
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο και 
υπηρεσιακούς παράγοντες, μετά από πρόσκληση της δημάρ-
χου Πεντέλης Δήμητρας Κεχαγιά, παρουσία των δημάρχων 
Κηφισιάς, Γιώργου Θωμάκου και Διονύσου, Γιάννη Καλαφα-
τέλη, καθώς και του προέδρου του Συνδέσμου Προστασίας και 
Ανάπλασης Πεντελικού, Βλάσση Σιώμου.
Σημειώνεται ότι το σχέδιο εκπόνησε ο Δήμος Πεντέλης, στο 
πλαίσιο του κοινού προγράμματος των Υπουργείων Πολιτι-
σμού και Περιβάλλοντος, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, των Δήμων Πεντέλης, Κηφισιάς, Διονύσου και του ΣΠΑΠ.

Σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης στο κεντρικό της ξενώνα 
900 τετραγωνικών μέτρων, προχώρησε η Κοινωφελής Δημο-
τική Επιχείρηση Πειραιά ΚΟΔΕΠ με τη στήριξη του Οργανισμού 
Λιμένου Πειραιώς ΟΛΠ. 
Ο προγραμματισμός της διοίκησης της Κοινωφελούς Δημοτικής 
Επιχείρησης Πειραιά σχετικά με την ανακαίνιση των υποδομών 
της προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Λίγα 24ωρα πριν ολοκλη-
ρώθηκε το βάψιμο του κεντρικού ξενώνα και πιο συγκεκριμένα 
οι κοινόχρηστοι χώροι και τα δωμάτια των ενοίκων. Η συνολική 
επιφάνεια των τοίχων που βάφτηκαν ξεπερνά τα 2.500 τ.μ. και 
οι εργασίες ολοκληρώθηκαν από εθελοντές του ΟΛΠ, σε διά-
στημα μόλις δυο εβδομάδων. Ο ΟΛΠ προσέφερε τα χρώματα 
που χρειάστηκαν για την κάλυψη ολοκλήρου του κτιρίου, ενώ 
υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος που εξοικονομήθηκε για 
την ΚΟΔΕΠ, αγγίζει περίπου τα 30.000 ευρώ. Ήδη σχεδιάζονται 

τα επόμενα βήματα για την πλήρη ανακαίνιση του ξενώνα της 
ΚΟΔΕΠ, που θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέων κρεβατιών 
και λοιπών επίπλων και διακοσμητικών, εξωτερικό βάψιμο του 
κτιρίου, ανακαίνιση των WC και της κεντρικής εισόδου. 
Ο πρόεδρος της ΚΟΔΕΠ, Ιωάννης Βοϊδονικόλας δήλωσε σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ: 
«Αποτελεί βασική προτεραιότητα για εμάς η παροχής υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών διαμονής στον κεντρικό ξενώνα της ΚΟ-
ΔΕΠ. 
Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ένα πιο καθαρό, ελκυστικό και 
ανθρώπινο περιβάλλον κατοικίας στους φιλοξενούμενους της 
ΚΟΔΕΠ και το κάνουμε πράξη. 
Παράλληλα, διαχειριζόμαστε με απόλυτη διαφάνεια ακόμα και 
το τελευταίο ευρώ και εξοικονομούμε σημαντικά ποσά που θα 
έπρεπε να δαπανηθούν για μια σειρά από αναγκαίες δράσεις, 

μέσω της εξασφάλισης μεγάλων ή μικρότερων δωρεών, όπως 
η τελευταία δωρεά του ΟΛΠ, ακολουθώντας πιστά τις γενικές 
κατευθύνσεις του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη για 
άσκηση χρηστής διοίκησης. Έτσι θα συνεχίσουμε να πορευό-
μαστε, σεβόμενοι απόλυτα τόσο τους συνανθρώπους μας που 
ωφελούνται των παροχών της ΚΟΔΕΠ, όσο και τους δωρητές 
και τους εθελοντές που μας δίνουν μαθήματα κοινωνικής προ-
σφοράς και αλληλεγγύης σε ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους για 
τον τόπο. 
Ευχαριστώ θερμά τη Διοίκηση του ΟΛΠ για τη στήριξη και την 
εμπιστοσύνη τους. Ευχαριστώ θερμά τους εθελοντές που μας 
βοήθησαν να ολοκληρώσουμε το βάψιμο του ξενώνα σε χρόνο 
ρεκόρ. Θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα μας δικαιώνει όλους».

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να φορολογήσει σταδιακά την κηροζίνη για τις πτήσεις στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «αντιπαραγωγική», αντέδρασε χθες η Διεθνής Ένωση 
Αερομεταφορών (IATA), σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Η αεροπορία βρίσκεται στην πορεία της «απανθρακοποίησης» και δεν χρειάζεται «τιμωρητικά 
μέτρα όπως οι φόροι» για να αλλάξει, αναφέρει η ΙΑΤΑ σε ανακοίνωσή της.
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ΕυΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣυΜΦΩΝΙΑ: ΠΑΡΟυΣΙΑΣΤΗΚΕ Τo ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  «fIt for 55»
To σχέδιό της για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
το λεγόμενο «Fit for 55», παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή -- ένα κολοσσιαίο νομοθετικό πακέτο, με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 55% ως το 2030, σε 
σχέση με το 1990, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί δράσεις σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, γι’ αυτό και η Επι-
τροπή υποβάλλει δώδεκα νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες 
θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των 
κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Παρουσιάζοντας τις νομοθετικές προτάσεις για το κλίμα, η 
πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: 
«Η οικονομία ορυκτών καυσίμων έχει φθάσει στα όριά της. 
Θέλουμε να κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά έναν υγιή 
πλανήτη, καθώς και ποιοτικές θέσεις εργασίας και ανάπτυξη 
που δεν βλάπτουν τη φύση μας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-
φωνία είναι η αναπτυξιακή στρατηγική μας που κινείται προς 
μια απανθρακοποιημένη οικονομία. Η Ευρώπη ήταν η πρώτη 
ήπειρος που δήλωσε ότι θα είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050 
και τώρα είμαστε οι πρώτοι που καταθέσαμε έναν συγκεκρι-
μένο χάρτη πορείας. Η Ευρώπη κάνει πράξη τις πολιτικές για 
το κλίμα μέσω της καινοτομίας, των επενδύσεων και της κοι-
νωνικής αντιστάθμισης».
Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδι-
ος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Φρανς Τίμερμανς, 
δήλωσε: «Η τρέχουσα δεκαετία είναι κρίσιμη για την κατα-
πολέμηση της κλιματικής κρίσης και της κρίσης της βιοποι-
κιλότητας. Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους και σήμερα 
παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τους 
επιτύχουμε. Η επίτευξη ενός πράσινου και υγιούς μέλλοντος 
για όλους θα απαιτήσει σημαντικές προσπάθειες σε όλους 
τους τομείς και σε όλα τα κράτη μέλη. Όλες μαζί, οι προτάσεις 
μας θα δώσουν ώθηση στις απαραίτητες αλλαγές, θα επιτρέ-
ψουν σε όλους τους πολίτες να βιώσουν τα οφέλη της δράσης 
για το κλίμα το συντομότερο δυνατόν και θα παράσχουν στή-
ριξη στα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά. Η μετάβαση της Ευρώ-
πης θα είναι δίκαιη, πράσινη και ανταγωνιστική».  
Ακολουθούν οι κύριες προτάσεις της Επιτροπής: 
Εφαρμογή της εμπορίας εκπομπών σε νέους τομείς 
και αυστηροποίηση του υφιστάμενου συστήματος 
Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών (ΣΕΔΕ), βάσει του οποίου, εταιρείες από ορισμέ-
νους τομείς (χαλυβουργία, ηλεκτρική ενέργεια, αεροπορικές 
εταιρείες στην ΕΕ) -- μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν 
δικαιώματα άνθρακα, η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί ακό-
μη περισσότερο το συνολικό ανώτατο όριο εκπομπών και να 
αυξηθεί το ετήσιο ποσοστό μείωσής του. 
Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει την επέκταση του συστήματος 
(ΣΕΔΕ) και στις θαλάσσιες μεταφορές, για πλοία προς ή από 
λιμένες της ΕΕ. Προτείνει, επίσης τη δημιουργία ενός ξεχωρι-
στού νέου συστήματος εμπορίας εκπομπών για τη διανομή 
καυσίμων για τις οδικές μεταφορές και τη θέρμανση των 
κτιρίων.

Η Επιτροπή προτείνει, επίσης, τη σταδιακή κατάργηση των 
δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής για τις αεροπορικές μετα-
φορές και την ευθυγράμμιση με το παγκόσμιο σύστημα αντι-
στάθμισης και μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών για τις 
διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (CORSIA). 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί ο στόχος των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε 40% ως το 2030, (από τον τρέχοντα 
στόχο 32%). Όλα τα κράτη μέλη θα συμβάλλουν στην επί-
τευξη αυτού του στόχου και προτείνονται ειδικοί στόχοι για τη 
χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, τη 
θέρμανση και ψύξη, τα κτίρια και τη βιομηχανία.
 υψηλότερη ενεργειακή απόδοση 
Για τη μείωση της συνολικής χρήσης ενέργειας, τη μείωση 
των εκπομπών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώ-
χειας, η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση θα θέσει έναν πιο 
φιλόδοξο δεσμευτικό ετήσιο στόχο για τη μείωση της χρήσης 
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ. Θα κατευθύνει τον τρόπο καθορι-
σμού των εθνικών συνεισφορών και θα διπλασιάσει σχεδόν 
την υποχρέωση ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας για τα κρά-
τη μέλη. Ο δημόσιος τομέας θα υποχρεωθεί να ανακαινίζει το 
3% των κτιρίων του κάθε χρόνο, ώστε να δοθεί ώθηση στο 
κύμα ανακαίνισης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη 
μείωση της χρήσης ενέργειας και του κόστους για τους φορο-
λογούμενους. 
Οδικές μεταφορές - βενζινοκίνητα αυτοκίνητα 
Η Επιτροπή προτείνει όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που θα 
ταξινομηθούν από το 2035 να έχουν μηδενικές εκπομπές.
Η αυστηροποίηση των προτύπων εκπομπών CO2 για τα αυ-
τοκίνητα και τα ημιφορτηγά θα επιταχύνει τη μετάβαση στην 
κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, απαιτώντας μείωση των 
μέσων εκπομπών των καινούργιων αυτοκινήτων κατά 55% 
από το 2030 και κατά 100% από το 2035 σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 2021.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγοί είναι σε θέση να 
φορτίζουν ή να τροφοδοτούν τα οχήματά τους (ηλεκτρικά 
οχήματα με μπαταρία) σε ένα αξιόπιστο δίκτυο σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, ο αναθεωρημένος κανονισμός για τις υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων θα απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν την ικανότητα φόρτισης ανάλογα με τις πωλή-
σεις αυτοκινήτων μηδενικών εκπομπών και να εγκαθιστούν 
σημεία φόρτισης και ανεφοδιασμού καυσίμων ανά τακτά 
διαστήματα σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους: κάθε 60 χι-
λιόμετρα για ηλεκτρική φόρτιση και κάθε 150 χιλιόμετρα για 
ανεφοδιασμό με υδρογόνο. 
Αερομεταφορές 
Η Επιτροπή θα προτείνει προοδευτική φορολόγηση της κη-
ροζίνης για πτήσεις εντός της ΕΕ. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, τα αεροσκάφη 
και τα πλοία πρέπει να έχουν πρόσβαση σε παροχή καθαρής 
ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους λιμένες και αερολιμένες. Η 
πρωτοβουλία ReFuelEU Aviation θα υποχρεώσει τους προ-
μηθευτές καυσίμων να αναμειγνύουν αυξανόμενα επίπεδα 

βιώσιμων καυσίμων αεροπορίας στα καύσιμα αεριωθουμέ-
νων με τα οποία τροφοδοτούνται τα αεροσκάφη στους αερο-
λιμένες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών καυ-
σίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, που είναι γνωστά 
ως ηλεκτρονικά καύσιμα. 
Θαλάσσιες μεταφορές
Με την πρωτοβουλία FuelEU Maritime, η Επιτροπή θέλει να 
τονώσει την υιοθέτηση βιώσιμων καυσίμων ναυτιλίας και 
τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών, με τον καθορισμό ανώ-
τατου ορίου για την περιεκτικότητα σε αέρια θερμοκηπίου της 
ενέργειας που χρησιμοποιείται από πλοία που καταπλέουν σε 
ευρωπαϊκούς λιμένες. 
Φόρος ‘Ανθρακα 
Η αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας 
προτείνει την προώθηση καθαρών τεχνολογιών και την κα-
τάργηση παρωχημένων εξαιρέσεων και μειωμένων συντελε-
στών που ενθαρρύνουν επί του παρόντος τη χρήση ορυκτών 
καυσίμων. Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη μείωση των 
επιβλαβών επιπτώσεων του φορολογικού ανταγωνισμού για 
την ενέργεια, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση εσόδων για τα 
κράτη μέλη από τους πράσινους φόρους. 
Επιπλέον, ένας νέος μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής 
άνθρακα θα επιβάλλει τιμή ανθρακούχων εκπομπών στις ει-
σαγωγές στοχευμένης επιλογής προϊόντων, ώστε να διασφα-
λιστεί ότι η φιλόδοξη δράση για το κλίμα στην Ευρώπη δεν 
θα οδηγήσει σε «διαρροή άνθρακα». Με τον τρόπο αυτό θα 
διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές μειώσεις των εκπομπών θα 
συμβάλλουν στην παγκόσμια μείωση των εκπομπών, αντί να 
προωθήσουν την παραγωγή υψηλής έντασης άνθρακα εκτός 
Ευρώπης.
Μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι παρά τα μεσοπρόθεσμα και μα-
κροπρόθεσμα οφέλη των πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα, οι 
πολιτικές αυτές κινδυνεύουν να ασκήσουν, βραχυπρόθεσμα, 
πρόσθετη πίεση στα ευάλωτα νοικοκυριά, τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τους χρήστες των μεταφορών. Γι’ αυτό το 
λόγο προτείνεται ένα νέο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, που 
θα παρέχει ειδική χρηματοδότηση στα κράτη μέλη για να 
βοηθήσει τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε 
ενεργειακή απόδοση, νέα συστήματα θέρμανσης και ψύξης 
και καθαρότερες μετακινήσεις. Το Κοινωνικό Ταμείο για το 
Κλίμα θα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
χρησιμοποιώντας ποσό ισοδύναμο με το 25% των αναμενό-
μενων εσόδων από την εμπορία εκπομπών από τα κτίρια και 
τα καύσιμα οδικών μεταφορών. Θα παράσχει χρηματοδότη-
ση ύψους 72,2 δισεκ. ευρώ στα κράτη μέλη για την περίοδο 
2025-2032, βάσει στοχευμένης τροποποίησης του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου. Με πρόταση άντλησης πόρων 
από την αντίστοιχη χρηματοδότηση των κρατών μελών, το 
Ταμείο θα κινητοποιήσει 144,4 δισεκ. ευρώ για μια κοινωνικά 
δίκαιη μετάβαση.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

13

Γ.ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟυ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟβΛΕΨΗ ΤΟυ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔυΣΕΩΝ

ΧΡ. ΔΗΜΑΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΡΑΝΤΑΡ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔυΤΩΝ
Eπιπλέον κονδύλια στο «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Στον σημαντικό ρόλο της στρατηγικής πρόβλεψης και 
στις επιχειρήσεις αναφέρθηκε ο Γιάννης Μαστρογεωρ-
γίου, με την ιδιότητα του ως επικεφαλής της Επιτροπής 
Foresight, που συστάθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλώντας στο 4th 
InvestGR Forum 2021. 
Ο κ. Μαστρογεωργίου επισήμανε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να διαδραματίσει καθορι-
στικό ρόλο στην προώθηση του θεσμού στην χώρα μας 
με ότι θετικο συνεπάγεται αυτό για τις επιχειρήσεις και την 
Οικονομία γενικότερα. Το κράτος, οι επιχειρήσεις και οι 
πολίτες συν διαμορφώνουν το μέλλον, πρόσθεσε.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφέρθηκε στην πρό-
σφατη μελέτη που παρέδωσε στον πρωθυπουργό η Επι-
τροπή και αφορά τις επτά «μεγα-τάσεις» που θα διαμορ-
φώσουν τον κόσμο την επόμενη εικοσαετία. Αναφέρθηκε 
ειδικότερα στις δημογραφικές ανισορροπίες, επισημαί-
νοντας ότι το 2050 η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα βρίσκεται 
στην 4η θέση παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη συρρίκνωση 
του πληθυσμού σε παραγωγική ηλικία, ενώ θα υποστεί τη 
μεγαλύτερη μείωση του συνολικού δείκτη παραγωγικό-
τητάς στην ΕΕ λόγω των επιπτώσεων της γήρανσης του 
πληθυσμού της. Θα υπάρξουν επιπτώσεις στην απασχό-
ληση και την οικονομική ανάπτυξη, στη βιωσιμότητα των 

δημόσιων οικονομικών και των συστημάτων Υγείας και 
Συνταξιοδότησης ενώ θα παραστεί ανάγκη για νέες υπη-
ρεσίες και προϊόντα εστιασμένα κυρίως στις μεγαλύτερες 
ηλικίες. 
Όπως επισήμανε γενικότερα η στρατηγική πρόβλεψη του 
μέλλοντος, θα πρέπει να είναι καθημερινή τακτική στο 
χώρο της οικονομίας και των επενδύσεων σε επιχειρή-
σεις κάθε μεγέθους ακόμη και σε μικρές που μπορεί να 
ξεκινήσουν από πιο απλά πράγματα όπως η ανάλυση του 
ανταγωνισμού. 
Μιλώντας στο ίδιο πάνελ, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος O. Βιδάλης αναφέρθηκε στο 
πλαίσιο δράσεων του ΣΕΒ για την ενίσχυση του οικοσυ-
στήματος των νεοφυών επιχειρήσεων και γενικότερα την 
προώθηση της καινοτομίας, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη 
διασύνδεση του οικοσυστήματος με την πραγματική οικο-
νομία και το εκπαιδευτικό σύστημα. 
Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δυνατότητες αξιοποίησης 
των ομογενών, επισημαίνοντας ότι μόνο στις ΗΠΑ οι αξία 
των επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει Έλληνες ομο-
γενείς ξεπερνά τα 100 δισ. δολάρια και στην πρωτοβουλία 
του ΣΕΒ να αξιοποιήσει την εμπειρία που διαθέτουν οι 
συγκεκριμένοι ομογενείς προς όφελος του ελληνικού οι-
κοσυστήματος 

Από την πλευρά του, ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, πρόε-
δρος του ΣΦΕΕ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσέλ-
κυση κλινικών μελετών στην Ελλάδα. Με αφορμή και την 
παρουσίαση σχετικής μελέτης της PwC για λογαριασμό 
του ΣΦΕΕ είπε ότι την τελευταία διετία έγιναν βήματα προς 
τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, όπως είπε χρειάζεται ένα 
πιο απλουστευμένο, εναρμονισμένο και λιγότερο γραφει-
οκρατικό πλαίσιο διεκπεραίωσης για τις κλινικές μελέτες. 
Ο διευθύνων σύμβουλος της AbbVie Πασχάλης Αποστολί-
δης στο ίδιο μήκος κύματος τάχθηκε υπέρ της θεσμοθέτη-
σης νέων κινήτρων για κλινικές μελέτες, επισημαίνοντας 
την αύξηση του αριθμού κλινικών μελετών με βάση τα 
υπάρχοντα κίνητρα. 
Ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής Ζωής και Υγείας 
της Interamerican και πρόεδρος του τομέα Υγείας ανα-
φέρθηκε γενικότερα στον ασφαλιστικό κλάδο που αποτε-
λεί πόλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, επισημαί-
νοντας τις αλλαγές που γίνονται και στον ίδιο τον κλάδο 
και στις συνεργασίες που προκύπτουν με άλλα οικοσυ-
στήματα. Μίλησε για το μεγάλο σχέδιο μετασχηματισμού 
της εταιρείας και τα προστιθεμένα οφέλη για τους πελάτες, 
τον μέτοχο και την ίδια την εταιρεία.

Η Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στο ραντάρ των διεθνών 
επενδυτών, ανέφερε σε συνέντευξή του στο insider.gr 
ο υφυπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, υπεύθυνος 
για τον τομέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας, Χρίστος 
Δήμας, προσθέτοντας μάλιστα ότι το επόμενο διάστημα 
δεν αποκλείεται να δούμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις 
ξένων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ. 
Αναφερθείς στα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναμένε-
ται να διατεθούν για την ενίσχυση της Έρευνας και της 
Καινοτομίας στη χώρα ο κ. Δήμας σημείωσε ότι ο προϋ-
πολογισμός της ενιαίας δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - 
Καινοτομώ» θα ενισχυθεί με επιπλέον 25 εκατ. ευρώ ενώ 
θα προχωρήσει και η Πράξη Seal of Excellence (Σφρα-
γίδα Αριστείας) που αφορά στη χρηματοδότηση προτά-
σεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME 
Instrument του Horizon 2020 της Ε.Ε., δηλαδή έλαβαν 

τη «Σφραγίδα Αριστείας» (Seal of Excellence) ως ιδιαίτε-
ρα καινοτόμες προτάσεις, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν 
λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.
Η ενίσχυση του κλάδου βέβαια δεν σταματά εκεί, αφού 
όπως εξήγησε ο υφυπουργός πέρα από τα χρηματοδο-
τικά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί αλλά και τις επι-
δοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης οι οποίες θα φτάνουν 
τα 500 εκατ. ευρώ, ετοιμάζονται και πρόσθετα κίνητρα 
ενίσχυσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μερικά εκ 
των οποίων θα αφορούν και την Περιφέρεια. Παράλληλα 
και στο νέο ΕΣΠΑ θα υπάρχει νέα δράση «Ερευνώ, Δημι-
ουργώ, Καινοτομώ», ο προϋπολογισμός των κύκλων της 
οποίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.
Φιλόδοξος στόχος όλων των παραπάνω είναι να κατα-
στεί η Ελλάδα κόμβος Καινοτομίας στην νοτιοανατολική 
Ευρώπη, όπως σημείωσε ο υπουργός. Στόχος που θα 
μπορούσε να επιτευχθεί, όπως εξήγησε, χάρη στο οικο-

σύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας που ενισχύεται 
σημαντικά το τελευταίο διάστημα, μέσω διαφόρων πρω-
τοβουλιών όπως το Elevate Greece αλλά και χάρη στα κέ-
ντρα καινοτομίας (Πολιτεία Καινοτομίας και ThessINTEC), 
τα οποία προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος και σύ-
ντομα θα περάσουν στην επόμενη φάση της υλοποίησής 
τους.
Επιπλέον, με τις συνδυασμένες προαναφερθείσες δράσεις, 
η χώρα θα κερδίσει «πόντους» σε ανταγωνιστικότητα και 
θα δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας ώστε μέσα σε 
πέντε χρόνια να μπορεί «να κρατά τους Έλληνες επιστήμο-
νες και επιχειρηματίες στην χώρα αλλά και να προσελκύει 
ανθρώπους από την ευρύτερη γειτονιά της που αποδε-
δειγμένα μπορούν να παράξουν πλούτο» όπως ανέφερε 
ο κ. Δήμας. 
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ΑΡΔΕυΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 16 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 
Προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

fleXCar: ΝΕΟΣ ΓυΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ startuP ΤΟυ eQuIfuNd

Στην προώθηση έργων ύψους 16 εκατ. ευρώ, που θα δώ-
σουν λύση στο πρόβλημα έλλειψης νερού στη Θεσσαλία και 
ιδιαίτερα στη Μαγνησία, προχωρά το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Σύμφω-
να με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ προεγκρίθηκε από τη Γενική 
Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η διακήρυξη με 
την οποία ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του 1ου υποέργου: 
«Κατασκευή υπολειπόμενων έργων μεταφοράς και διανομής 
νερού λίμνης Κάρλας, υπολειπόμενα έργα Α΄ φάσης», ύστερα 
από οδηγίες του υπουργού, Σπήλιου Λιβανού και του υφυ-
πουργού, Γιάννη Οικονόμου. 
Η ανακοίνωση με την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου 

θα γίνει εντός Ιουλίου και με την υλοποίησή του επιτυγχάνεται 
η αξιοποίηση των υδάτων του ταμιευτήρα Κάρλας για την 
άρδευση των περίξ περιοχών συμβάλλοντας έτσι:
- στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων έλλειψης νερού και 
στην αύξηση της προσόδου των καλλιεργητών,
- στην ανανέωση και την ποιοτική αναβάθμιση των νερών 
της λίμνης,
- στη μείωση του αριθμού των εν λειτουργία αρδευτικών 
γεωτρήσεων στην περιοχή και στην αποκατάσταση του υδα-
τικού ισοζυγίου των υπόγειων υδροφορέων της.
 Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή έργων με-
ταφοράς και διανομής νερού στην πεδινή περιοχή, δυτικά της 
λίμνης Κάρλας, εντός του Θεσσαλικού Κάμπου.

 «Τα έργα αυτά αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού 
αξιοποίησης των υδάτων της λίμνης Κάρλας για άρδευση των 
πέριξ περιοχών» αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, συμπληρώνοντας ότι «με τη ζωογόνα 
μετάγγιση των νερών του Πηνειού, η λίμνη Κάρλα καταλαμ-
βάνει πλέον 38.000 στρέμματα και έχει τη δυνατότητα να πα-
ρέχει νερό προς άρδευση που φτάνει τα 46 εκατ. κυβικά τον 
χρόνο και αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 55.000 στρεμμά-
των γεωργικής γης, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ωφέλειες 
του κάμπου από τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου 
ορίζοντα».

Τη διαβεβαίωση πως από τον Σεπτέμβριο τα σχολεία και τα 
πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν κανονικά έδωσε η υπουργός 
Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό 
Alpha. «Από τον Σεπτέμβριο πάμε σε κανονική λειτουργία 
όλων των εκπαιδευτικών δομών. Με ανοιχτά πανεπιστήμια, 
σχολεία, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης κ.ό.κ. Έχουμε το 
όπλο του εμβολίου, όμως θέλουμε ακόμα δρόμο για να χτί-
σουμε το τείχος ανοσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα 
με το ΑΠΕ. 

Απαντώντας σε ερώτηση εάν θα ενταχθούν στο σύστημα του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού και οι εκπαιδευτικοί και αν θα 
υπάρξουν κυρώσεις για τους εκπαιδευτικούς που αρνούνται 
να εμβολιαστούν, η κ. Κεραμέως απάντησε πως «εξετάζονται 
όλα τα ενδεχόμενα» για να προσθέσει: «Παρακολουθούμε την 
εξέλιξη της πανδημίας. Δεν έχουμε άλλη απόφαση πέρα από 
όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και οι άλλοι υπουργοί. 
Πρέπει να παρακινήσουμε τον πληθυσμό να εμβολιαστεί. Οι 
πιθανότητες να νοσήσει ένας ανεμβολίαστος είναι πάρα πολύ 

υψηλές». 
«Τρεις στους τέσσερις εκπαιδευτικούς μας, το 73%, έχουν 
εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει ραντεβού. Και τους ευχαριστούμε 
πάρα πολύ γι’ αυτή την ανταπόκριση. Όμως χρειαζόμαστε 
περισσότερους εμβολιασμούς. Απευθύνω πρόσκληση στους 
εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές μας να εμβολιαστούν. Πέ-
ρυσι είχαμε την πανδημία, όμως δεν είχαμε αυτό το υπερόπλο 
που έχουμε σήμερα, το εμβόλιο» ανέφερε ακόμη η υπουργός 
Παιδείας.

Η νεοφυής ελληνική εταιρεία Flexcar η οποία ιδρύθηκε το 
2018, έλαβε πρόσφατα σημαντική χρηματοδότηση ύψους 50 
εκατ. ευρώ από διεθνή και Ελληνικά Venture Capital Funds 
και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων και 
η Ισπανική Seaya Ventures η οποία διαθέτει ένα εξαιρετικό 
επενδυτικό πορτφόλιο. Η εταιρία δραστηριοποιείται στη μί-
σθωση αυτοκινήτων προσφέροντας λύσεις ευέλικτου leasing 
(Car as a Service), αναφέρει το ΑΠΕ.   
Σε σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ με πληροφορίες 
από την ιστοσελίδα: www.flexcar.gr, αναφέρεται ότι, μέσω 
της Flexcar δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή, να μι-
σθώσει το αυτοκίνητο που θέλει, για όσο χρόνο επιθυμεί, χω-
ρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες,  προσφέροντας ένα πλήρες 
«πακέτο» υπηρεσιών (τέλη κυκλοφορίας, μικτή ασφάλεια, 
σέρβις, επισκευές, ελαστικά κ.α.) μόνο με ένα σταθερό μη-
νιαίο μίσθωμα. Επιπλέον ο καταναλωτής μπορεί να αλλάζει 
εντελώς δωρεάν κάθε δύο χρόνια το αυτοκίνητο, σύμφωνα 
με τις ανάγκες του και φυσικά έχει το προνόμιο να μπορεί να 

αγοράσει το αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί ανά πάσα στιγμή. 
Η Flexcar χρηματοδοτήθηκε από το UniFund και το Venture 
Friends του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ 
(EquiFund), τα κεφάλαια του οποίου προέρχονται από το 
ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συμμετοχή 
εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσε-
ων (European Investment Fund/EIF), από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους θεσμικούς και ιδιώτες επεν-
δυτές. 
Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από αυτόν τον νέο γύρο 
χρηματοδότησης, θα επενδυθούν εξ ολοκλήρου για την 
ανάπτυξη της Flexcar  σε Ελλάδα και εξωτερικό, έτσι ώστε να 
ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση, ενώ επιδιώκει επίσης 
να επενδύσει δυναμικά σε ταλαντούχους Έλληνες πτυχιού-
χους που μοιράζονται τις αρχές και τις αξίες της.   Ήδη μέχρι 
το τέλος του 2021 προβλέπεται ότι η εταιρεία θα απασχολεί 
περισσότερα από 100 στελέχη σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ το 
πλάνο ανάπτυξης περιλαμβάνει επιπλέον 200 προσλήψεις 

μέσα στο 2022.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο σχεδιασμό της Flexcar συγκα-
ταλέγεται και η δημιουργία του διεθνούς FlexCar hub στην 
Ελλάδα, το οποίο θα συμβάλει περαιτέρω στη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας στην χώρα στους τομείς του 
μάρκετινγκ, της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών. 
Σαφής στόχος της εταιρείας είναι επίσης η δημιουργία θετικού 
οικολογικού αποτυπώματος, δίνοντας την ευκαιρία στους 
καταναλωτές να επιλέξουν μέσα από μια ευρεία γκάμα αυτο-
κινήτων με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (υβριδικά 
και ηλεκτρικά οχήματα), συμβάλλοντας με αυτό το τρόπο, αι-
σθητά μέσα στα επόμενα χρόνια, στη μείωση των εκπομπών 
ρύπων από χρήση οχημάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Κύπρο. 
Αναμφίβολα, καταλήγει η σχετική ανάρτηση, η επενδυτική 
επιτυχία της FlexCar, αναδεικνύει για άλλη μια φορά, το ση-
μαντικό ρόλο, του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΠΑνΕΚ, 
EquiFund στην ανάπτυξη της δυναμικής νεοφυούς ελληνικής 
επιχειρηματικότητας.



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

15

Κ.ΣΚΡΕΚΑΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚυΡΙΑ 
ΠΟυ ΕΧΟυΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η ΕΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΙΝΑΙ «ΔΙΚΑΙΟ»
Δηλώνει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς

Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: ΤΟ υΠΟυΡΓΕΙΟ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕυΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
Ώστε αν χρειαστεί να επέμβει σε κλάδους και τομείς που θέλουν ουσιαστική ενίσχυση

Η ΕυΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑυΣΗΣ

ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟυ υΠ. ΔΙΚΑΙΟΣυΝΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟυ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟυ ΣυΝΕΔΡΙΟυ

Η παλαιότητα των κτιρίων, το μέγεθος της ενεργειακής αναβάθ-
μισης, το εισόδημα των νοικοκυριών, το κλίμα (βαθμοημέρες) 
της περιοχής αλλά και η ύπαρξη μέλους του νοικοκυριού με 
αναπηρία είναι ορισμένα από τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν 
για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που θα προκηρυχθεί μέσα 
στη χρονιά, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Κώστας Σκρέκας μιλώντας χθες στο 8ο Στρατηγικό Συνέδριο: 
«Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική», σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ.
«Η ύπαρξη ατόμων με αναπηρία σε ένα νοικοκυριό συνεπάγε-
ται υψηλότερες δαπάνες, θέλουμε να στηρίξουμε αυτά τα νοικο-

κυριά», τόνισε ο κ. Σκρέκας.
Ο υπουργός πρόσθεσε ότι το ΥΠΕΝ θα προχωρήσει και σε 
προκήρυξη προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας και για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ 
προκειμένου να μειώσουν το ενεργειακό και το συνολικό κόστος 
παραγωγής τους και να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον.
Σύμφωνα με τον κ.Σκρέκα για να επιτευχθεί η κλιματική ουδε-
τερότητα χρειάζονται σοβαρές επενδύσεις σε μονάδες ηλεκτρο-
παραγωγής από φυσικό αέριο που θα διασφαλίσουν τη στα-
θερότητα του συστήματος, ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση, 
δίκτυα μεταφοράς, διασύνδεση νησιών και δίκτυα διανομής.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή Ανα-
νεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων Προέλευσης, (ΔΑΠΕΕΠ), 
Γιάννης Γιαρέντης, τόνισε ότι ο Διαχειριστής που εκπροσωπεί 
16-17.000 παραγωγούς ΑΠΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
συμμετέχων στην αγορά ενέργειας μετά τη ΔΕΗ και έχει εξασφα-
λίσει την έγκαιρη πληρωμή των παραγωγών με απλοποιημένη 
διαδικασία. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση, είπε, είναι τα πράσινα 
πιστοποιητικά που πιστοποιούν ότι η ενέργεια που καταναλώ-
νεται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή διακινείται από τους 
προμηθευτές προέρχεται από ΑΠΕ.

Η ΕΕ πρέπει να πείσει ότι το πακέτο των μέτρων της για το κλίμα, 
το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αύξηση των λογα-
ριασμών καυσίμων και θέρμανσης για τα νοικοκυριά, είναι «δί-
καιο και αλληλέγγυο» αλλιώς «η αντίσταση» θα είναι «μαζική», 
προειδοποίησε χθες –σύμφωνα με το ΑΠΕ-  ο αντιπρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς.
«Η Επιτροπή πρέπει να αποδείξει ότι το σχέδιό της οδηγεί σε 
μια δίκαιη και αλληλέγγυα μετάβαση. Αν δεν καταφέρουμε να 
πείσουμε, η αντίσταση θα είναι μαζική», δήλωσε στους δημο-
σιογράφους.

Η διεύρυνση της αγοράς άνθρακα που προτείνουν οι Βρυξέλ-
λες εγείρει φόβους για κοινωνικές συνέπειες και μια αντίδραση 
όπως το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία.

«Τα χρήματα από το νέο ΕΣΠΑ, που αναμένεται να εγκριθεί έως 
το Σεπτέμβριο, σε συνδυασμό με τα χρήματα από το Ταμείο Ανά-
καμψης θα δημιουργήσουν μια δύναμη πυρός και οι πόροι θα 
αλλάξουν μια και καλή την εικόνα της χώρας τα επόμενα χρόνια», 
δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο υφυπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Επιπλέον, σημείωσε πως τα χρήματα στην πραγματική οικονομία 
θα έρχονται πολύ γρήγορα και πρόσθεσε πως «η Ελλάδα θα πρέ-
πει να είναι ανθεκτική σε εξωτερικούς παράγοντες και θα αλλάξει 
το μείγμα των επιχειρήσεων».

Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει νέα οικονομική ενίσχυση σε κλάδους 
που έχουν πληγεί από την πανδημία, όπως ο τουρισμός και η εστί-
αση απάντησε πως «το υπουργείο έχει επιλεκτικά και στοχευμένα 
σχέδια ώστε αν χρειαστεί να επέμβει σε κλάδους και τομείς που 
θέλουν ουσιαστική ενίσχυση».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να ορίσει μια ημερομηνία όπου 
όλοι οι κατασκευαστές θα πρέπει να σταματήσουν να παράγουν 
αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε σήμερα το πακέτο προτά-
σεών της «Fit for 55». Αν αυτό εγκριθεί από τα 27 κράτη τότε η 

Ευρώπη θα είναι η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 
2050. Μέχρι το 2030 ο στόχος είναι η μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% σε σχέση με τα επίπεδα 
του 1990. 
Στο πλαίσιο αυτό και με ορίζοντα το 2030, οι εκπομπές CO2 των 

αυτοκινήτων και των ελαφριών επαγγελματικών οχημάτων θα 
πρέπει να μειωθούν κατά 55% και 50% αντίστοιχα, συγκριτικά 
με τα επίπεδα του 2021.

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης με το οποίο επέρχονται μεταβολές στον οργανικό νόμο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφέρει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο οργανισμός του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου προσαρμόζεται στα νεότερα δεδομένα της συνταγμα-
τικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της νομολογίας 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και παράλληλα, συ-
μπληρώνει τα νομοθετικά κενά που υπάρχουν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 

ελεγχομένων. 
Παράλληλα, αναβαθμίζεται η συνεργασία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με τη Βουλή, έτσι ώστε να παρέχεται στην εθνική 
αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου τεχνοκρατική ενημέρωση επί 
δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης 
με το νομοσχέδιο εισάγεται ένα διαφορετικό σύστημα δημοσι-
ονομικής ευθύνης, που αποτελεί πραγμάτωση των αρχών της 
αναλογικότητας και της δίκαιης ισορροπίας. Σύμφωνα με το σύ-
στημα αυτό, σε κάθε πράξη που έχει δημοσιονομικές συνέπειες, 

ελέγχεται πρώτα σε ποιον βαθμό αναμείχθηκε το κάθε όργανο 
με αποτέλεσμα ο καταλογισμός να γίνεται δικαιότερος, καθώς 
ελέγχονται όλοι οι παράγοντες της κάθε περίπτωσης. 
Ακόμη, εισάγεται η ψηφιακή τεχνολογία στις ελεγκτικές διαδι-
κασίες και προβλέπεται η σύσταση ενός δεύτερου Τμήματος 
Ελέγχων και ενός Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων με 
παράλληλη σύσταση δύο επιστημονικών συμβουλίων.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

16

ΓΣΕΕ: ΠΟΣΟΣΤΟ 83% ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑβΙΩΣΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

«Το 82% των εργαζομένων διαφωνεί με την πρόταση 
που διατυπώνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης να 
παραμείνει στάσιμος ο κατώτατος μισθός για ακόμα ένα 
έτος, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων 
δηλώνει ότι ο σημερινός κατώτατος μισθός δεν επιτρέπει 
την αξιοπρεπή διαβίωση».
Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ, 
από τα αποτελέσματα ειδικής θεματικής έρευνας κοινής 
γνώμης που δίνουν στη δημοσιότητα η ΓΣΕΕ και το Ιν-
στιτούτο Εργασίας, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία 
με την εταιρεία Alco και απευθύνεται σε εργαζόμενους 
ιδιωτικού τομέα για την καταγραφή-μέτρηση και συ-
γκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την 
εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης εργασίας 
τους και το χρόνο εργασίας.
Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα καταγράφονται οι από-
ψεις των εργαζομένων σχετικά με την εξέλιξη του κατώ-
τατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα:
- Το 83% των εργαζομένων δηλώνει ότι ο κατώτατος 
μισθός των 650 ευρώ το μήνα μικτά δεν επιτρέπει την 
αξιοπρεπή διαβίωση ενός εργαζομένου και της οικογέ-
νειάς του.
- Το 82% των εργαζομένων διαφωνεί με την πρόταση 
που διατυπώνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης να 
παραμείνει στάσιμος ο κατώτατος μισθός για ακόμα ένα 
έτος.

- Το 61% των εργαζομένων συμφωνεί με την πρόταση 
της ΓΣΕΕ να επανέλθει άμεσα το ύψος του κατώτατου 
μισθού στα 751 ευρώ. Επιπλέον, το 28% προτείνει να 
είναι μεγαλύτερος.
- Το 59% των εργαζομένων πιστεύει ότι η διαμόρφω-
ση του κατώτατου μισθού θα πρέπει να διαμορφώνεται 
από τους κοινωνικούς εταίρους, κατόπιν συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο της Εθνικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας.
Παράλληλα, το 25% θεωρεί ότι ο κατώτατος μισθός θα 
πρέπει να διαμορφώνεται με απόφαση της κυβέρνησης 
και το 16% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.
Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος της θε-
σμοθέτησης του κατώτατου μισθού είναι να βάλει ένα 
κατώτατο όριο ασφαλείας στο επίπεδο διαβίωσης των 
εργαζομένων και να διασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπε-
δο διαβίωσης γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους.
Όπως τονίζει, «ο θεσμός του κατώτατου μισθού στην 
ουσία προστατεύει ένα τμήμα της κοινωνίας από τη 
φτωχοποίηση.
Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τη 
συντριπτική πλειονότητα των χωρών της Ε.Ε., είναι 
καθηλωμένος από το 2019 και συνεχίζει να αντιστοιχεί 
μόνο στο 48% του διάμεσου μισθού, που τον τοποθετεί 
κάτω από τα επίπεδα αυτού που θεωρείται ως όριο της 
απόλυτης φτώχειας» υπογραμμίζει η Συνομοσπονδία.
Ταυτόχρονα, η ΓΣΕΕ σημειώνει ότι, σε συμφωνία με τη 

συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων και με αί-
σθημα ευθύνης, επαναφέρει την πρότασή της για άμεση 
επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ με 
παράλληλη θεσμική επαναφορά της διαμόρφωσής του 
στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, μέσω της δια-
πραγμάτευσης της ΓΣΕΕ με τις εργοδοτικές οργανώσεις.
Τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν ανά-
λογες απόψεις με αυτήν του Απριλίου του 2021.
Ειδικότερα:
- Το 50% των ερωτηθέντων εκφράζει απαισιοδοξία για 
την πορεία της χώρας στους μήνες που έρχονται και το 
43% εκφράζει αισιοδοξία.
- Το 28% των εργαζομένων δηλώνει απαισιόδοξο για τη 
διατήρηση της θέσης εργασίας του και το 57% δηλώνει 
αντίστοιχα αισιόδοξο.
- Το 49% εκφράζει απαισιοδοξία για την εξέλιξη των 
αμοιβών του και το 37% αισιοδοξία.
«Οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα σε μία κρίσιμη γι’ αυτούς πε-
ρίοδο σχετικά με την υγεία και ασφάλειά τους, τη μεγάλη 
μείωση των εισοδημάτων τους και τη γενικότερη ανα-
σφάλειά τους, χρειάζονται την ενίσχυση της προστασίας 
τους, την καταπολέμηση της παραβατικότητας σε βάρος 
τους και τη θεσμική κατοχύρωση και ενίσχυση των συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσε-
ων εργασίας» αναφέρει η ΓΣΕΕ.

Η Κοζάνη μπορεί να αναδειχθεί, μαζί με ολόκληρη την 
περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, σε πρότυπο βιώ-
σιμης ανάπτυξης για την Ε.Ε., επεσήμανε ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς 
σε συνάντηση με τον δήμαρχο Κοζάνης, Λάζαρο Μα-
λούτα, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της 
πόλης να ενταχθεί στις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις 
έως το 2030», της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει το 
ΑΠΕ. 
Η δράση της Ε.Ε. «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως 
το 2030», προωθεί τον μετασχηματισμό τους σε «έξυ-
πνες και ουδέτερες για το κλίμα» πόλεις, υιοθετώντας 
τρόπους παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας μέσα 
από ανανεώσιμες πηγές και προηγμένες τεχνολογίες, με 

χρήση έξυπνων και ευέλικτων συστημάτων διαχείρι-
σης ενέργειας. Παράλληλα, στοχεύει στην αλλαγή και 
εμπέδωση μιας νέας κουλτούρας στη συμπεριφορά του 
πολίτη που σέβεται εμπράκτως το περιβάλλον, φροντί-
ζοντας ταυτόχρονα για τη μείωση του περιβαλλοντικού 
του αποτυπώματος. 
«Η ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης βρίσκεται στο επί-
κεντρο του νέου business plan της ΔΕΠΑ Εμπορίας 
για επενδύσεις που αποβλέπουν στη δημιουργία ενός 
«πράσινου» χαρτοφυλακίου άνω των 200 MW σε φω-
τοβολταϊκά έργα», τονίζει η εταιρεία. Παράλληλα, έχει 
αναλάβει τον συντονισμό του έργου «White Dragon» 
που συνδυάζει την παραγωγή πράσινου υδρογόνου με 
τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και τη 

χρήση της θερμότητας για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών των δικτύων τηλεθέρμανσης της Δυτικής Μα-
κεδονίας. 
Ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας τόνισε ότι 
«με την πολύτιμη συμβολή της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η πόλη 
της Κοζάνης «χτίζει» μια ισχυρή υποψηφιότητα για την 
ένταξη της στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 
2030. Τα δύο ενεργειακά projects που υλοποιεί η ΔΕΠΑ 
Εμπορίας, θα έχουν θετικό περιβαλλοντικό, κοινωνικό 
και οικονομικό αποτύπωμα για την Κοζάνη. Θα προ-
σελκύσουν σημαντικές και νέες επενδύσεις στον κλάδο 
των καθαρών τεχνολογιών, και θα δημιουργήσουν νέες 
βιώσιμες θέσεις εργασίας στην περιοχή».
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ΑΛΚ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΕΝΙΣΧυΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΜυΝΤΙΚΗΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣυΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 υΠΕΓΡΑΨΑΝ Ο υΠΟυΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜυΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟυ

KlIMatorIuM, ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ

Το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας έχει θέσει ως προτεραιότητα 
την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, η οποία 
αποτελεί και κύρια προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής, 
αναφέρει το ΑΠΕ. Για τη διατήρηση της ανωτερότητας των Ενό-
πλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες, είναι 
επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν δραστικές αλλαγές και να επι-
ταχυνθούν οι διαδικασίες. Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής 
‘Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, σε χαιρετισμό που απηύθυνε 
σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση 
Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) για την Υπη-
ρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NATO Support 
and Procurement Agency - NSPA), στο πλαίσιο της διεθνούς 
έκθεσης ‘Αμυνας και Ασφάλειας DEFEA 2021.
«Υπό αυτό το πρίσμα», συνέχισε, «ο στόχος της DEFEA είναι 
διττός. Πρώτον, να επανατοποθετήσει την Ελλάδα στον χάρτη 
των διεθνών αμυντικών εκθέσεων και, δεύτερον, να αποτελέσει 
σημείο αναφοράς για την ενίσχυση και ανάπτυξη της εγχώριας 
αμυντικής παραγωγής. Αιχμή του δόρατος για την επίτευξη 
αυτών των στόχων είναι η παρουσίαση των πλέον σύγχρονων 

χερσαίων, αεροπορικών και ναυτικών οπλικών συστημάτων».
«Η ελληνική αμυντική βιομηχανία, ο αδιαμφισβήτητος στρατη-
γικός πυλώνας για την εθνική ασφάλεια της χώρας, έχει την ευ-
καιρία να πρωτοπορήσει με νέες προσεγγίσεις, για τη δημιουρ-
γία ενός ευρύτερου οικοσυστήματος. Για να πραγματοποιήσει 
αυτές τις αλλαγές και τελικά να ηγηθεί του ανταγωνισμού, η ελ-
ληνική αμυντική βιομηχανία, προβάλλοντας την εξωστρέφεια, 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της, προωθεί τα 
προϊόντα της σε ένα ευρύ κοινό. Ένα κοινό που συνίσταται στις 
μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου» επισήμανε ο Αλκ. Στεφανής.
Εξάλλου, ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας συναντήθηκε με 
τον Βρετανό υπουργό Αμυντικών Εξοπλισμών Jeremy Quin, 
παρουσία της πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα 
Kate Smith.
Όπως ανακοινώθηκε, στη συνάντηση αναλύθηκαν θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος και προτάχθηκε η ενίσχυση των δι-
ακρατικών σχέσεων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων που 
συνεχώς προκύπτουν.
Τον υφυπουργό Εθνικής ‘Αμυνας επισκέφθηκε ο γενικός διευ-

θυντής του υπουργού ‘Αμυνας της Κύπρου Ανδρέας Λουκάς. 
Στο επίκεντρο της συζήτησης, τέθηκαν οι τρόποι δημιουργίας 
κοινοπραξιών με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 
και παρουσιάστηκαν τομείς διεύρυνσης των σχέσεων των δύο 
χωρών, μέσω κοινών εκδηλώσεων και δράσεων.
Ο Αλκ. Στεφανής συνάντησε και την αντιπροσωπεία του Υπουρ-
γείου ‘Αμυνας του Ιράκ, αποτελούμενη από τον γενικό γραμμα-
τέα αντιστράτηγο Raad Hashim Kadum και τον αναπληρωτή 
γενικό γραμματέα του υπουργείου ‘Αμυνας αντιστράτηγο 
Muthher Ali Rwanduzy Shwan. Συζητήθηκαν θέματα διμερών 
σχέσεων και συνεργασίας, ενώ τονίστηκε το ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον της ιρακινής πλευράς για τις ελληνικές εταιρείες κατασκευής 
αμυντικού υλικού.
Τέλος, ο Αλκ. Στεφανής περιηγήθηκε στους χώρους της έκθεσης 
ενώ επισκέφθηκε και περίπτερο της Γαλλίας, όπου παρέστη στις 
εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 14ης Ιουλί-
ου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος συνα-
ντήθηκε χθες με τον υπουργό Άμυνας της Γεωργίας Ζουανσέρ 
Μπουρχουλάντζε, στο περιθώριο της δεύτερης ημέρας της διε-
θνούς έκθεσης DEFEA 2021, που πραγματοποιείται στο εκθεσι-
ακό κέντρο «Metropolitan Expo» στα Σπάτα, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Όπως ανακοινώθηκε, οι δύο υπουργοί υπέγραψαν πρόγραμ-
μα στρατιωτικής συνεργασίας για το 2021. Ακολούθως, ο Ν. 
Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε με τον εκτελεστικό διευθυντή 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ‘Αμυνας (EDA) Γίρι Σεντίβυ με 
τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για θέματα που αφορούν στις 
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την Άμυνα μετά 
και την υπουργική συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης που διορ-
γανώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Αμύνης, στο πλαίσιο της 
έκθεσης. 

Εξάλλου, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο υφυπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής πραγματοποίησαν σειρά 
επισκέψεων σε περίπτερα εταιρειών της ελληνικής αμυντικής 
βιομηχανίας. 
Τόσο ο υπουργός όσο και ο υφυπουργός είχαν την ευκαιρία 
να δουν από κοντά τα προϊόντα των ελληνικών εταιρειών της 
αμυντικής βιομηχανίας, να συνομιλήσουν με στελέχη τους και 
να συζητήσουν τις προοπτικές συνεργασιών μεταξύ ελληνικών 
και ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
αμυντικής βιομηχανίας διεθνώς. 
Εξάλλου, ο Ν. Παναγιωτόπουλος έχει επανειλημμένα υπογραμ-
μίσει τη σημασία που δίνει η ελληνική κυβέρνηση στην υπο-
στήριξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Μιλώντας, χθες, 
στα εγκαίνια της έκθεσης, ο υπουργός, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι 

«ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ικανές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες 
δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς μία ανταγωνιστική αμυντική 
βιομηχανία».
 Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως τονίζουν κυβερνητικές 
πηγές, εφαρμόζεται ένα σχέδιο που υποστηρίζει την εγχώρια 
παραγωγή από το στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης έως τη 
διασύνδεση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας με τη διεθνή 
αγορά. Η Ελλάδα διαθέτει υψηλής κατάρτισης επιστημονικό 
προσωπικό και αρκετές επιχειρήσεις που διαθέτουν καινοτόμα 
προϊόντα. Με αυτό τον τρόπο, επισημαίνουν κυβερνητικές πη-
γές, ενισχύεται η ελληνική οικονομία ενώ ταυτόχρονα θωρακί-
ζεται αμυντικά η πατρίδα μας.

Ολοκληρώθηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο 3XN και το γραφείο 
αρχιτεκτονικής τοπίου SLA το διεθνές κλιματικό κέντρο της Δανίας, 
στην πόλη Lemvig στη δυτική ακτή της σκανδιναβικής χώρας, το 
Klimatorium, κόμβος ερευνών για το κλίμα, την απότομη αύξηση 
της συχνότητας των καταιγίδων και το νερό, έχει ξύλινη κυματοει-
δή πρόσοψη, ευθεία αναφορά στη ναυπηγική ιστορία της πόλης. 
Η ιδέα των αρχιτεκτόνων –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- εστιάζει 
στην απλότητα, εξ ου και το ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν ξύλο, σκυρόδεμα και χάλυβας. Το βασικό συμβολικό χα-

ρακτηριστικό είναι ένα κυματοειδές σχήμα, «λαξευμένο» στην 
πρόσοψη• το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται στις παραδοσια-
κές ψαρόβαρκες της Lemvig. «Το βαθμιδωτό κύμα δίνει ισχυρή 
ταυτότητα στο κτήριο» δήλωσε ο αρχιτέκτονας από το 3XN, Jan 
Ammundsen. «Τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, γίνεται τόπος 
συγκέντρωσης και χώρος κοινωνικών επαφών για τους εργα-
ζόμενους στο Klimatorium και τους επισκέπτες αλλά και για τους 
κατοίκους της Lemvig». 
Το γραφείο SLA σχεδίασε τον γύρω χώρο για να ενσωματώσει 

πλήρως τα νέα αντιπλημμυρικά έργα που είναι σε εξέλιξη στο λι-
μάνι. Αντί να εμποδίζει τη πρόσβαση στη θάλασσα, η διαμόρφω-
ση του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνει ξύλινο μώλο ο οποίος 
μπορεί να αξιοποιηθεί για χαλάρωση ή να φιλοξενεί εκδηλώσεις 
στην άκρη του νερού. Επιπλέον, μια περιοχή με την επωνυμία 
Climate Corridor προσφέρει στους επισκέπτες και το κοινό έναν 
πράσινο αστικό χώρο με ευχάριστο μικροκλίμα. 
Το γραφείο 3XN ιδρύθηκε το 1986 στην πόλη Aarhus και το γρα-
φείο SLN το 1994 ως Stig L Andersson Landscape Architects.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

18

βΑΣΙΚΟΣ ΠυΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚυβΕΡΝΗΣΗΣ Η ΕΝΙΣΧυΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟυΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ- βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τόνισε ο Ν. Παπαθανάσης σε τηλεδιάσκεψη με το ΔΣ του ΣΕΒΕ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ graNts4ag ΤΗΣ BaYer
Με έμφαση στην βιωσιμότητα

Η ενίσχυση και η στήριξη της εξωστρεφούς μεταποίησης- 
βιομηχανίας, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεί 
βασικό πυλώνα της κυβέρνησης καθώς μόνο αυτή μπο-
ρεί να διασφαλίσει σταθερές θέσεις απασχόλησης και να 
καταστήσει ανταγωνιστική την ελληνική οικονομία. Αυτό 
τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, αρμόδιος για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ, 
Νίκος Παπαθανάσης σε τηλεδιάσκεψη με το ΔΣ του ΣΕΒΕ- 
Συνδέσμου Εξαγωγέων, όπως αναφέρεται σε χθεσινή 
ανακοίνωση του φορέα.
Ειδικότερα, ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-  στην επικείμενη προώθηση των νομοσχεδί-
ων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
και για το νέο επενδυτικό νόμο. «Ο Αναπτυξιακός Νόμος 
Ελλάδα 2.0 που θα προωθηθεί μετά από διαβούλευση 
και έγκριση τέλη Σεπτεμβρίου για ψήφιση και θα ισχύει 
από τις αρχές του 2022, θα περιλαμβάνει δώδεκα νέα 

καθεστώτα ενισχύσεων, ενώ η εξωστρέφεια θα διατρέχει 
οριζόντια όλα τα καθεστώτα, αλλά θα αποτελεί και η ίδια 
ανεξάρτητο καθεστώς. Η αναμόρφωσή του κατέστη ανα-
γκαία ενόψει σημαντικών αλλαγών που επίκεινται τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με την εισαγωγή 
του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τη θέση σε 
εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας, τις κατευθύνσεις της νέας Προγραμματικής Πε-
ριόδου 2021-2027 και την στρατηγική για τη βιομηχανία 
(Industry 4.0)», σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΣΕΒΕ.
Επιδίωξη του Υπουργείου είναι, όπως τονίζεται, η απλού-
στευση και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας σε όλα 
τα στάδια και η μείωση του μεσοσταθμικού χρόνου 
ολοκλήρωσης της υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων από 
2 χρόνια σε 60 ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται να 
παραχωρούνται κάποιες διαδικασίες στον ιδιωτικό τομέα, 
δηλαδή να ανατίθεται σε εταιρείες ορκωτών η έγκριση 

των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, οι οποίες θα 
εποπτεύουν και την πορεία υλοποίησής τους.
   Στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Γεώρ-
γιος Κωνσταντόπουλος ζήτησε από τον κ. Παπαθανάση 
λεπτομερέστερη ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή του 
Συνδέσμου στη σχετική διαβούλευση, ενώ ο επίτιμος 
πρόεδρος ΣΕΒΕ και πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης 
Καινοτομίας Κυριάκος Λουφάκης ζήτησε την υπαγωγή 
στο νέο επενδυτικό νόμο του ΚΑΔ της έρευνας στους Θύ-
λακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (ΘΥΚΔ) 
που προβλέπονται στην εθνική αλλά και στην ευρωπαϊ-
κή νομοθεσία, αναπτύσσονται αυτή την περίοδο από τη 
Ζώνη Καινοτομίας και είναι το κατάλληλο, όπως είπε, ερ-
γαλείο που (κατ’ εξαίρεση από τον χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση 
επενδύσεων στην έρευνα αξιοποιώντας το ερευνητικό δυ-
ναμικό της χώρας μας.

Το πρόγραμμα βραβεύει ερευνητές και επιστήμονες οι 
οποίοι δίνουν βιώσιμες λύσεις σε προκλήσεις της αγροτι-
κής παραγωγής, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας 
που δημοσιεύει το ΑΠΕ.
Εκτός από το χρηματικό έπαθλο, όσοι επιλεγούν μπορούν 
να αξιοποιήσουν και προγράμματα συμβουλευτικής κα-
θοδήγησης από ηγέτες του κλάδου
Η Bayer, ηγέτης στον κλάδο της γεωργίας, ανακοίνωσε 
ότι ξεκίνησε να δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για το φετινό 
πρόγραμμα Grants4Ag. Με αυτήν την πρωτοβουλία της, 
η Bayer, εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια, προσφέρει 
οικονομική και επιστημονική στήριξη σε ερευνητές προ-
κειμένου να υλοποιήσουν τις ιδέες τους και να δώσουν 
καινοτόμες λύσεις σε προκλήσεις έρευνας και ανάπτυξης 
της αγροτικής παραγωγής σε ολόκληρο τον κόσμο. Από 
το 2015, οπότε και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, το 
πρόγραμμα έχει απονείμει περισσότερες από 100 υποτρο-
φίες. Φέτος, οι νικητές του Bayer Grants4Ag καλούνται να 
εστιάσουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη ενός πιο 
βιώσιμου συστήματος παραγωγής τροφίμων. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 
τις 31 Αυγούστου 2021. 
“Το 2020, το πρόγραμμα Grants4Ag ξεπέρασε τις προσδο-
κίες μας, καθώς πέτυχε να προσελκύσει κορυφαίες προτά-
σεις για μια σειρά δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης,” δήλωσε ο κ. Phil Taylor, Επικεφαλής του τμήματος 
Ανοικτής Καινοτομίας, στο Τμήμα Επιστήμης Γεωργίας 
της Bayer. “Η Bayer προωθεί την υπεύθυνη χρήση των 
φυσικών πόρων σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι’ αυτό, φέτος, 

το πρόγραμμα Grants4Ag θα υποστηρίξει προτάσεις που 
δεσμεύονται στην κατεύθυνση ενός πιο βιώσιμου συστή-
ματος παραγωγής τροφίμων, επιλέγοντας ερευνητικά 
έργα που κινούνται σε αυτό το πεδίο.” 
Το πρόγραμμα Grants4Ag της Bayer δεν απαιτεί την υπο-
βολή λεπτομερών στοιχείων από τους υποψηφίους, και 
παράλληλα τους επιτρέπει να διατηρήσουν τα πνευματικά 
δικαιώματα για οτιδήποτε προκύψει από την έρευνά τους. 
Ο κ. Taylor επισημαίνει ότι η εταιρεία θεωρεί αυτές τις 
υποτροφίες ως μια αρχική επένδυση σε κάτι το οποίο θα 
μπορούσε να εξελιχθεί σε στενότερη και πιο μακρόπνοη 
συνεργασία με τη Bayer.
Εκτός από το χρηματικό έπαθλο, το οποίο συνήθως κυ-
μαίνεται μεταξύ €5.000 και €15.000, όσοι υποψήφιοι 
επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με 
έναν επιστήμονα της Bayer ο οποίος θα αξιολογήσει και θα 
προσφέρει καθοδήγηση κατά την υλοποίηση του project.  
Μάλιστα, υπότροφοι προηγούμενων ετών υπογραμμί-
ζουν ότι αυτή ακριβώς η συμβουλευτική καθοδήγηση 
από επαγγελματίες είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί το 
πρόγραμμα Grants4Ag από οποιοδήποτε άλλο παραδοσι-
ακό πρόγραμμα χρηματοδότησης. 
“Το πρόγραμμα Grants4Ag αποτελεί ένα σπουδαίο μέσο 
για να ξεκινήσουμε ή να δώσουμε ώθηση σε ένα ερευ-
νητικό project,“ δηλώνει η κα. Liz Skellam, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Χημείας στο North Texas University, η οποία 
βραβεύτηκε το 2020. “Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που 
έκανε η ομάδα της Bayer, μέσω μεντόρων και τακτικών 
ενημερώσεων, είναι ανεκτίμητα. Συνολικά, έχει κανείς την 

ελευθερία να εργάζεται πάνω σ’ ένα project της επιλογής 
του και να το αναπτύσσει με την υποστήριξη του επιστη-
μονικού δυναμικού της Bayer.“
Την περασμένη χρονιά, στο πρόγραμμα υποβλήθηκαν 
600 συμμετοχές από 39 χώρες, από τις οποίες επιλέ-
χτηκαν οι 24 που κέρδισαν υποτροφία. Η διαδικασία 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα 
Bayer Grants4Ag θα γίνει και φέτος σε συνεργασία με το 
Halo, μια εξειδικευμένη πλατφόρμα όπου οι επιχειρήσεις 
μπορούν, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο interface, να 
έρχονται σε επαφή με την επιστημονική και ερευνητική 
κοινότητα. 
«Για μια ακόμη φορά είμαστε ενθουσιασμένοι που καλού-
μαστε να στηρίξουμε τη Bayer και το φετινό πρόγραμμα 
Grants4Ag» δήλωσε ο κ. Kevin Leland, ιδρυτής και CEO 
του Halo. «Σχεδιάσαμε το Halo ως μια πλατφόρμα συνερ-
γασίας όπου διάφοροι ερευνητές μπορούν να ενώνουν τις 
δυνάμεις τους, με στόχο την επίλυση των πιο πιεστικών 
προβλημάτων του κόσμου. Ανυπομονούμε να δούμε 
πώς η συνεργασία της Bayer με νεοφυείς επιχειρήσεις και 
πανεπιστήμια μπορεί να προωθήσει λύσεις βιώσιμης ανά-
πτυξης στον γεωργικό τομέα.» 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πιο δημοφιλείς λύσεις 
του προγράμματος, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τη 
διαδικασία αίτησης και τους κανόνες υποβολής προτά-
σεων είναι διαθέσιμες στο halo.science/company/bayer-
crop-science.
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Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΕΞυΠΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΕΠΟΧΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΟ ΣτΕ ΠΡΟΣΕΦυΓΑΝ ΣυΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΖΗΤΟυΝ ΝΑ 
ΜΗΝ ΣυΜΜΕΤΕΧΟυΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣυΝΤΑΞΕΩΝ

«Ο κορωνοϊός δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινότητά μας, δη-
μιουργεί και ένα νέο σκηνικό για την επόμενη μέρα στην αγορά 
εργασίας, για το οποίο προετοιμαζόμαστε από τώρα. Τα μέτρα 
στήριξης για τη μετάβαση, το νέο πλαίσιο για την τηλεργασία, 
που θεσπίστηκε με το νόμο για την Προστασία της Εργασίας, 
αλλά και αποτελεσματικές πολιτικές κατάρτισης στο μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον, είναι στο επίκεντρο της πολιτικής μας».
Αυτό υπογράμμισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας 
χθες στο 8ο Στρατηγικό Συνέδριο-«Επενδύσεις στην Ελλάδα και 
Αναπτυξιακή Προοπτική» που διοργανώνουν το Επαγγελματι-
κό Επιμελητήριο Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρη-
ματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, στην αίθουσα «Ερμής» 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί για το επόμενο διάστημα: επέκταση 
του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι τον Σεπτέμβριο, «ώστε 
να διευκολύνουμε την προσαρμογή των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων», ειδικά μέτρα στήριξης για τους εποχικά εργαζό-
μενους στον κλάδο του τουρισμού, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτε-
ρες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος κλάδος, και 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, με κονδύλια από το τρέχον 
και το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.
«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της πανδη-
μίας, παράλληλα, όμως, έχουμε καταστήσει ξεκάθαρο ότι δεν 
σκοπεύουμε να λάβουμε ξανά οριζόντια μέτρα», σημείωσε ο 
υπουργός.
«Καθώς βγαίνουμε από την πανδημική κρίση, η επαναφορά 
της κανονικότητας αποτελεί την επόμενη μεγάλη πρόκληση», 

πρoσέθεσε.
Τόνισε ωστόσο ότι μιλάμε για μία νέα κανονικότητα, αρκετά 
διαφορετική από εκείνη που υπήρχε, πριν από την πανδημία, 
η οποία λειτούργησε ως καταλύτης για πολλές από τις αλλαγές 
που είχαν ήδη ξεκινήσει στην αγορά εργασίας με την ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση, την παγκοσμιοποίηση και τις δημο-
γραφικές μεταβολές.
Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ως παράδειγμα το παράδοξο 
φαινόμενο οι επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης να δυσκο-
λεύονται σήμερα να βρουν προσωπικό. «Είτε η εξήγηση είναι 
η νέα πραγματικότητα με τα επιδόματα είτε ότι οι υπάλληλοι 
αυτοί βρήκαν εν τω μεταξύ δουλειά αλλού είτε οτιδήποτε άλλο, 
το φαινόμενο αυτό είναι μία πραγματικότητα που κανείς δεν 
προέβλεψε. Και δεν είναι μεμονωμένο. Συνολικά 8 στις 10 επιχει-
ρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκολία κάλυψης κενών 
θέσεων εργασίας. Και πριν από την πανδημία 6 στις 10 επιχει-
ρήσεις αντιμετώπιζαν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επιχειρήσεις 
ζητούν εργαζόμενους σε τομείς που δεν υπάρχει προσφορά και 
άνεργοι ζητούν δουλειά σε τομείς που δεν υπάρχει ζήτηση. Το 
χάσμα ανάμεσα στις δεξιότητες που δίνει το σύστημα εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης από τη μια, και αυτές που ζητάει η αγορά, 
από την άλλη, είναι το μεγαλύτερο στην ΕΕ και η πανδημία το 
ενέτεινε», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.
Επίσης, ο υπουργός αναφέρθηκε:
- Στην τηλεργασία, η οποία το 2017 στην Ελλάδα περιοριζό-
ταν μόνο στο 1,7% των εργαζομένων, ποσοστό που κατά την 
περίοδο της πανδημίας αυξήθηκε στο 25%. «Μεταβαίνουμε 
προς ένα νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας. Για να λειτουργήσει 
αυτό το μοντέλο, χρειάζεται να υπάρχει κατάλληλο ρυθμιστικό 

πλαίσιο, που να προστατεύει τους εργαζόμενους, χωρίς, όμως, 
να ακυρώνει στην πράξη τα σημαντικά πλεονεκτήματα της τη-
λεργασίας», τόνισε.
- Στην αυτοματοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, που καθι-
στούν τις ψηφιακές δεξιότητες απαραίτητες ακόμα και για τις πιο 
«απλές» δουλειές.
- Στο γεγονός ότι η νέα γενιά ζητά ευελιξία στο εργασιακό πε-
ριβάλλον και τις άδειες, μεγάλη συμμετοχή γυναικών στην 
αγορά εργασίας, ποικιλομορφία στο εργασιακό περιβάλλον. 
«Αν θέλουμε οι νέοι και οι νέες να μην αναζητούν ένα «καλύτερο 
μέλλον» στο εξωτερικό, τότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα 
μπορούν να βρουν στη χώρα μας τις συνθήκες εργασίας που 
επιθυμούν», είπε ο κ. Χατζηδάκης.
Επεσήμανε εξάλλου ότι οι τρεις βασικοί πυλώνες στους οποί-
ους κινείται το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την επόμενη μέρα 
είναι ο νόμος για την Προστασία της Εργασίας, που ψηφίστηκε 
πρόσφατα, το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της επικουρικής 
ασφάλισης και ο εκσυγχρονισμός του ΟΑΕΔ, σε συνδυασμό με 
την αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης και επανακατάρ-
τισης.
«Καθώς βγαίνουμε από την πανδημική κρίση», κατέληξε ο κ. 
Χατζηδάκης, «και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, 
βρισκόμαστε ενώπιον δύο επιλογών: Η μία είναι να δίνουμε 
μάχες οπισθοφυλακών, προσπαθώντας να καθυστερήσουμε 
τις αλλαγές που έρχονται. Η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και εγώ 
προσωπικά, έχουμε κάνει διαφορετική επιλογή: Να κινηθούμε 
μπροστά, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρί-
ες, που δημιουργούνται».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 
και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοι-
νωνικής Πολιτικής, όπως και ένας συνταξιούχος προσέφυγαν 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της σύμπραξης των δικη-
γόρων και λογιστών – φοροτεχνικών στην απονομή συνταξιο-
δοτικών παροχών (συντάξεων) που προβλέπει η από 2.7.2021 
απόφαση του υπουργού Εργασίας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, οι Ομοσπονδίες ζητούν 
από το ΣτΕ να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία να 
«παγώσει» άμεσα, να ανασταλεί και να ακυρωθεί η υπ  ́αρθμ. 
45891/2021 απόφαση του υπουργού Εργασίας για «τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και 
λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την 
εφαρμογή του άρθρου 255 του νόμου 4798/2021». Με την 

επίμαχη υπουργική απόφαση, όπως αναφέρουν οι προσφεύ-
γοντες Ομοσπονδίες, επιχειρείται για πρώτη φορά η απονομή 
των συντάξεων με τη σύμπραξη ιδιωτών («πιστοποιημένοι 
επαγγελματίες»), μετά την περάτωση σεμιναρίου επιμόρφω-
σης. Συγκεκριμένα, οι «πιστοποιημένοι επαγγελματίες», που 
είναι δικηγόροι με τουλάχιστον τριετή άσκηση δικηγορίας και 
λογιστές-φοροτεχνικοί Α  ́τάξης, μπορούν να διαπιστώνουν τον 
χρόνο ασφάλισης, την ύπαρξη τυχόν οφειλομένων εισφορών, 
να υπολογίζουν τα ποσά για την αναγνώριση πλασματικού 
χρόνου και να εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις επ  ́αυτών. Ακόμη, 
μπορούν να συντάσσουν σχέδιο απόφασης (προσωρινής ή ορι-
στικής) κύριας και επικουρικής σύνταξης, όπως και να εκδίδουν 
προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, βάσει της οποίας οι υπηρεσίες 
του e-ΕΦΚΑ θα υπολογίζουν το ποσό της σύνταξης και θα εκ-

δίδουν πράξης απονομής της σύνταξης.
Παράλληλα, αναφέρουν ότι με τις διατάξεις του νόμου 
4798/2021, σε επίκληση του οποίου εκδόθηκε η προσβαλλό-
μενη απόφαση του υπουργού Εργασίας, αναιρείται η δημοσίου 
χαρακτήρα απονομή των συντάξεων.
Επίσης, αναφέρουν ότι ο νόμος 45891/2021 και η προσβαλ-
λόμενη υπουργική απόφαση προσκρούουν στο άρθρο 22 
του Συντάγματος που αναφέρει ότι το κράτος μεριμνά για τη 
κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ αντιβαίνουν και 
στις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος που επιτάσσει 
η στελέχωση της δημόσιας διοίκησης να γίνεται από δημοσίους 
υπαλλήλους. Τέλος, αντιβαίνουν και στα άρθρα 1, 26, 43, 94 και 
95 του Συντάγματος.
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Κ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΟυΡΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΕ: ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10 ΔΙΣ. ΕυΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟυ ΤΑΜΕΙΟυ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
(NeXtgeNeratIoNeu) ΣυΓΚΕΝΤΡΩΣΕ Η ΕυΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Η τήρηση των μέτρων για τον κορωνοϊό είναι μονόδρο-
μος, σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργίαδης στη συνέντευξη Τύπου για την εξει-
δίκευση των προχθεσινών ανακοινώσεων του πρωθυ-
πουργού για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και 
το πλαίσιο λειτουργίας των χώρων ψυχαγωγίας.
Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ, ότι η πορεία της οικονομίας θα εξαρτηθεί, το 
αμέσως προσεχές διάστημα, από το πόσο θα τηρήσου-
με τα μέτρα και την πρόσκληση για τον εμβολιασμό και 
ότι η τήρηση των μέτρων «αποτελεί μονόδρομο εθνικής 
συσπείρωσης για την προστασία του κοινού μας συμ-
φέροντος, πρωτίστως υγειονομικά και δευτερευόντως 

οικονομικά».
Από τη συμπεριφορά του καθενός μας θα κριθεί το απο-
τέλεσμα μέσα στις επόμενες εβδομάδες πρόσθεσε ο ίδιος 
και επεσήμανε ότι παρόμοια μέτρα λαμβάνουν όλες οι 
ευρωπαϊκές χώρες.
Το φετινό καλοκαίρι θα είναι καλοκαίρι καθημέ-
νων
Σε ό,τι αφορά στα μέτρα ο υπουργός τόνισε: «το φετινό 
καλοκαίρι θα είναι καλοκαίρι καθημένων. Η πανδημία δεν 
μας αφήνει κανένα περιθώριο. Τα ημερήσια κρούσματα 
διεθνώς αυξάνονται. Όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, 
είναι ζήτημα καίριο να μην δοθεί η εντύπωση ότι χάνεται 
ο έλεγχος στην Ελλάδα, να εμφανίζεται συγκροτημένη 
εικόνα, να λειτουργούν οι επιχειρησεις απρόσκοπτα και 
να διασωθούν οι θέσεις εργασίας. Με γνώμονα το κοινό 
συμφέρον έως 31 Αυγούστου θα επιτρέπονται μόνο κα-
θήμενοι πελάτες σε όλα τα νυχτερινά κέντρα».
Από 16 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου οι κλειστοί χώροι ψυ-
χαγωγίας θα λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους με το 
85% της χωριστικότητας.
Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων σε υπαίθρια ψυχαγωγία 
μπορούν να επιλέξουν είτε αμιγή είτε μεικτή λειτουργία
Αθλητικοί αγώνες μόνο με αμιγή λειτουργία. Με 25.000 

θεατές τα ανοικτά γήπεδα και μέχρι 8.000 τα κλειστά και 
για ανήλικους με σελφ τεστ στο στο 5% -από το 85% - της 
χωρητικότητας.
Σε όλο τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οι εργοδότες έχουν 
το δικαίωμα να ζητούν από τους εργαζόμενους να λένε αν 
έχουν εμβολιαστεί ή όχι και με ειδική σήμανση θα ενημε-
ρώνουν τους πολίτες για το μέγεθος του κινδύνου.
Ο υπουργός σημείωσε πως οι στρατεύσιμοι και οι μόνιμοι 
στον στρατό που θα εμβολιάζονται θα παίρνουν 5 ημέρες 
άδεια ξεκαθαρίζοντας πως ο εμβολιασμός στο στράτευμα 
είναι εθελοντικός και όχι υποχρεωτικός.
Πρόστιμα
Στην πρώτη παράβαση ορίζεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και 
7 ημέρες αναστολή λειτουργίας για κατάστημα κάτω των 
200 τμ και 5.000 ευρώ για χώρους άνω των 200 τμ και 7 
μέρες αναστολή λειτουργίας.
Σε δεύτερη παράβαση για όλους 10.000 και 15 μέρες ανα-
στολή λειτουργίας και στην τρίτη παράβαση προσωρινή 
αφαίρεση άδειας για 60 μέρες
Ο υπουργός σημείωσε ότι είναι δυνατή η επιβολή κυρώ-
σεων βάση αποδεικτικού υλικού από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

Το ποσό των 10 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του 
Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU) συγκέντρωσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την τρίτη έξοδό της στις αγορές, 
ανεβάζοντας σε 45 δισ. ευρώ το συνολικό ποσό που έχει 
μέχρι στιγμής αντληθεί για την ανάκαμψη της ευρωπαϊ-
κής οικονομίας από την κρίση του κορονοϊού, αναφέρει 
το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
προχθές, Τρίτη, εκδόθηκε ένα 20ετές ομόλογο που λήγει 
στις 4 Ιουλίου 2041, το οποίο οι αγορές δέχτηκαν με πολύ 
έντονο ενδιαφέρον, με ζήτηση κοντά στα 100 δισ. ευρώ. 
Αυτή ήταν μια διττή συναλλαγή και η Επιτροπή συγκέ-
ντρωσε επιπλέον 5,25 δισεκατομμύρια ευρώ σε δεκαετές 
δάνειο back-to-back, που λήγει στις 22 Απριλίου 2031 για 
τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρημα-

τοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSM) και της μακροοικονο-
μικής χρηματοδοτικής βοήθειας (MFA).
Ο Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό Γιοχάνες 
Χαν δήλωσε: «Το τρίτο ομόλογο NextGenerationEU αυ-
ξάνει το συνολικό ποσό για το NextGenerationEU σε 45 
δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε τέσσερις εβδομάδες. Αυτό 
αποτελεί μια πολύ ενθαρρυντική αρχή για το πρόγραμμα 
χρηματοδότησης NextGenerationEU. Αυτό σημαίνει ότι η 
Επιτροπή είναι σε θέση να υποστηρίξει όλες τις προγραμ-
ματισμένες πληρωμές NextGenerationEU στα κράτη μέλη 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, υποστηρίζοντας έτσι 
την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη. «
Πρόκειται για την τρίτη συναλλαγή στο πλαίσιο του προ-
γράμματος NextGenerationEU, μετά το 10ετές ομόλογο 
των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξέδωσε η Επιτροπή 

στις 15 Ιουνίου 2021 και τη διττή συναλλαγή των 15 δισε-
κατομμυρίων ευρώ (συνίστατο σε 5ετές ομόλογο 9 δισε-
κατομμυρίων ευρώ και ένα 30ετές ομόλογο 6 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ) που εξέδωσε η Επιτροπή στις 29 Ιουνίου.
Για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU, η Επιτρο-
πή - εξ ονόματος της ΕΕ - θα συγκεντρώσει από τις κεφα-
λαιαγορές έως και 800 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2026. 
Τα 421,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν κυρίως για 
επιχορηγήσεις (στο πλαίσιο του RRF και άλλων προγραμ-
μάτων προϋπολογισμού της ΕΕ) και τα 385,8 δισεκατομ-
μύρια ευρώ για δάνεια. Αυτό θα μεταφραστεί σε όγκο δα-
νεισμού κατά μέσο όρο περίπου σε 150 δισεκατομμύρια 
ευρώ ετησίως.





 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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Περιορισμένη ήταν τελικά η ζημιά που προκάλεσε η προ-
χθεσινή πυρκαγιά στο δάσος του Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη. 
Έδωσε ωστόσο αφορμή να ανοίξει και πάλι η συζήτηση γύρω 
από τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας των περιαστικών δα-
σών, με τα δασαρχεία να δέχονται όπως πάντα βολές παρότι 
οι πιστώσεις που εξασφαλίζουν κάθε έτος είναι ελάχιστες. 
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε ακριβώς 
δίπλα από την περιφερειακή οδό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
2011 και το 1997 έχει ξεκινήσει φωτιά από το ίδιο σημείο, είτε 
εξαιτίας τσιγάρων που απορρίπτουν οδηγοί διερχόμενων 
οχημάτων ή από σπίθες που μπορεί να προκληθούν από 
μεγάλα φορτηγά, που «ζορίζονται» σε εκείνο το ανηφορικό 
τμήμα της περιφερειακής. Η προχθεσινή φωτιά ξεκίνησε καί-
γοντας αγριόχορτα, αλλά γρήγορα «έφυγε» προς το εσωτερι-
κό μέσα από τη βλάστηση παρακείμενου ρέματος, φθάνοντας 
μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Βασιλείου, όπου και ανακόπηκε 
από την πυροσβεστική. 
Καλύτερος συντονισμός 
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, στην 
οποία υπάγεται και το δασαρχείο Θεσσαλονίκης, εκτιμά ότι 
ο χειρισμός από την πυροσβεστική δεν ήταν ιδανικός. «Το 
σημείο που ξεκίνησε η φωτιά είναι μόλις 300 μέτρα από τον 
πυροσβεστικό σταθμό. Παρότι ειδοποιήθηκε άμεσα –καθώς 
από το σημείο διέρχονται οχήματα- μάλλον δεν υπήρξε σω-
στή εκτίμηση και μέχρι να επέμβει η πυροσβεστική η φωτιά 
επεκτάθηκε», λέει ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης, Γιάννης Σάββας. «Πρέπει να έχουμε καλύτερο συ-
ντονισμό σε αυτές τις περιπτώσεις και όσοι επιχειρούν για την 
κατάσβεση μιας πυρκαγιάς να ξέρουν καλά τον ρόλο τους». 
Η πυρκαγιά τελικώς έκαψε μικρή έκταση, περί τα 90-100 
στρέμματα. Έγινε όμως η αφορμή να ανοίξει και πάλι η συ-
ζήτηση για την πυροπροστασία. Για παράδειγμα, ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης επανέφερε χθες πρόταση δημιουργίας φορέα 
για την προστασία του δάσους, με τη συμμετοχή των Δήμων 
Θεσσαλονίκης, Νεάπολης - Συκεών και Πυλαίας Χορτιάτη. 
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το 
δασαρχείο Θεσσαλονίκης είχε από τον Μάρτιο εγκεκριμένη 
μελέτη για όλο το Σέιχ Σου, που περιλάμβανε επεμβάσεις σε 
7.000 στρέμματα με προϋπολογισμό 1,1 εκατ. ευρώ. Από το 
ποσό αυτό, το δασαρχείο αιτήθηκε τελικά το μισό για να λάβει 
από το υπουργείο Περιβάλλοντος 74.000 ευρώ. «Εμείς ανα-
λάβαμε με τους πενιχρούς μας πόρους να καθαρίσουμε δύο 
σημεία: στο Ελατόρεμα, με χρηματοδότηση από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και κάτω από την Περιφερειακή Οδό, στον 
Δήμο Συκεών, με χρηματοδότηση από τον ΑΔΜΗΕ», εξηγεί 
ο κ. Σάββας. 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟυ ΣΕΙΧ ΣΟυ ΞΑΝΑ ΣΤΟ 
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 8                                                              15/07/2021

Επεμβάσεις αντιπυρικής προστασίας έκανε φέτος και το 
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσω εργολαβίας. Όπως 
ανακοινώθηκε, η επέμβαση αφορούσε έκταση 3.000 στρεμ-
μάτων και είχε προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ και δεν έγινε 
με βάση τη μελέτη του δασαρχείου, αλλά με άλλη τεχνική 
μελέτη. Την παρέμβαση του υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη ζήτησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς, 
σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Απ. Τζιτζικώστα, «οι αρμόδι-
οι δεν είχαν σπεύσει να καθαρίσουν το δάσος, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε περίπτωση πυρκαγιάς. Με 
διαδικασίες-εξπρές θα γίνουν από το υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη αυτά που δεν έγιναν εδώ και χρόνια». 
Διαφοροποιήσεις δεν υπήρχαν μόνο ως προς το ύψος της 
χρηματοδότησης, αλλά και ως προς τη μέθοδο που ακολου-
θήθηκε. «Το Σέιχ Σου είχε τα προηγούμενα χρόνια πρόβλημα 
με το φλοιοφάγο έντομο και έτσι έγιναν αρκετές υλοτομίες. 
Όμως σε ένα γερασμένο δάσος όπως το Σέιχ Σου, η οργανι-
κή ύλη δεν πρέπει να απομακρύνεται. Εμείς ακολουθήσαμε 
τις οδηγίες των δασολόγων και του Ινστιτούτου Δασικών 
Ερευνών και θρυμματίσαμε τα κλαδιά ξαναρίχνοντάς τα στο 
έδαφος, ώστε να χωνευτούν από τη γη τον χειμώνα και να το 
εμπλουτίσουν». Αντίθετα, στις περιοχές όπου πραγματοποιή-
θηκαν εργασίες από το συνεργείο της Πολιτικής Προστασίας, 
η οργανική ύλη απομακρύνθηκε με οχήματα. «Ακόμα και η 
χρήση οχημάτων μέσα στο δάσος θέλει προσοχή, γιατί κα-
ταστρέφεται η φυσική αναγέννηση. Εμείς μεταφέραμε από 
κάποια σημεία τα κλαδιά με μουλάρια για να μην κάνουμε 
ζημιά», καταλήγει ο κ. Σάββας. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί 
ότι η προχθεσινή φωτιά δεν ξέσπασε σε κανένα από τα σημεία 
στα οποία έγιναν αντιπυρικές εργασίες.

Συνέχεια στη σελ. 24

Αίτηση ακύρωσής της άδειας κατατέθηκε στο ΣτΕ 
Αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικράτειας για 
την άδεια του ναυπηγείου-διαλυτηρίου πλοίων στον 
αρχαιολογικό χώρο της Κυνόσουρας, μια ανάσα από 
τον Τύμβο των Σαλαμινομάχων, με την οποία εγκρίνει 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους περι-
βαλλοντικούς όρους της λειτουργίας του, κατατέθηκε 
στις 12 Ιουλίου. Την ακύρωση της απόφασης ζητούν η 
Επιτροπή Διάσωσης Αρχαιολογικών Χώρων της Σαλαμί-
νας (εκπροσωπείται από τον Εμμανουήλ Δερτούζο), κά-
τοικοι της Σαλαμίνας (Σιμέλα Δυναμίδη, Πουλχερία Πα-
παδημητρίου, Αιμιλία Παπαντωνίου, Ιω. Σταματάκης, 
Γεώργιος Στεφανίδης, Παρασκευή Τουτουντζή), η Μα-
ρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, επίτιμη γενική διευθύντρια 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠΠΟΑ, η 
Δέσποινα Κουτσούμπα, αρχαιολόγος και πρόεδρος του 
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Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, και οι τρεις βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. της Β’ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, Γιάν-
νης Ραγκούσης και Τρύφων Αλεξιάδης. 
«Η απόφαση του ΥΠΕΝ πρέπει να ακυρωθεί, διότι το 
περιεχόμενό της παραβιάζει τη συνταγματική επιταγή 
για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και 
εκδόθηκε περιφρονώντας πλήρως τόσο τον νόμο όσο 
και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον συγκεκριμένο, 
ανεκτίμητης αρχαιολογικής αξίας και υψίστης υπερτο-
πικής ιστορικής σημασίας, αρχαιολογικό χώρο της Κυ-
νόσουρας Σαλαμίνας» γράφουν σε κοινή ανακοίνωσή 
τους. «Το πλαίσιο αυτό παρέχει τη μέγιστη δυνατή αρ-
χαιολογική προστασία, εφόσον κηρύσσει και οριοθετεί 
την περιοχή όπου παρανόμως υφίσταται η βιομηχανι-
κή/ναυπηγική δραστηριότητα ως αρχαιολογική ζώνη 
Α’ (αδόμητη, απολύτου προστασίας) και ρητά απαγο9 
ρεύει τη λειτουργία ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων. 
Μάλιστα, η απόφαση εκδόθηκε κατά ευθεία παραβίαση 
τόσο της αρχαιολογικής όσο και της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, που προβλέπουν τη ρητή, ειδική έγκριση 
του υπουργείου Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδότησης 
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) στη 
διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επομέ-
νως παραβιάστηκε ουσιώδης τύπος της προβλεπόμε-
νης διοικητικής διαδικασίας, καθώς το ΥΠΕΝ ενήργησε 
αυθαίρετα, χωρίς προηγούμενη εγκριτική απόφαση του 
υπουργού Πολιτισμού και χωρίς την απαιτούμενη δια-
τύπωση γνώμης του ΚΑΣ, αλλά ούτε καν του δικού του 
συμβουλίου, του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντι-
κής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ). Ακόμη και αυτή τη διάταξη 
που προστέθηκε με πρόσφατη τροποποίηση του περι-
βαλλοντικού νόμου προσπέρασε το ΥΠΕΝ».

Η ανάδειξη των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα υπάρ-
ξουν το επόμενο διάστημα για την ελληνική οικονομία με έμ-
φαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτέλεσε το επίκεντρο 
της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 8ου 
στρατηγικού συνεδρίου «Επενδύσεις στην Ελλάδα & αναπτυ-
ξιακή προοπτική 2021» που διοργάνωσε το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο της Αθήνας με τη συμμετοχή εννέα υπουργών 
της κυβέρνησης (Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής 
Πολιτικής, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Υποδομών, 
Προστασίας του Πολίτη, Εξωτερικών), εκπροσώπων κομμά-
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των, στελεχών του τραπεζικού τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, των Επιμελητηρίων και σημαντικών επιχειρηματικών 
ομίλων. Στο επίκεντρο βρέθηκε η διαμορφωθείσα οικονομική 
πραγματικότητα και η ανάγκη δημιουργίας κλίματος εμπιστο-
σύνης στην αγορά, με γνώμονα την ανάπτυξη, την εξωστρέ-
φεια, την καινοτομία και την ενεργειακή επάρκεια, οδηγώντας 
σε ένα νέο πρότυπο επιχειρηματικότητας. 
Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου 
«διασώζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διασώζεται η 
οικονομία και προς εκεί θα πρέπει να κινηθεί η πολιτεία» και 
επανέφερε την πρόταση για διαγραφή των χρεών που δη-
μιουργήθηκαν στην πανδημία. Η παλαιότητα των κτιρίων, 
το μέγεθος της ενεργειακής αναβάθμισης, το εισόδημα των 
νοικοκυριών, το κλίμα αλλά και η ύπαρξη μέλους του νοικο-
κυριού με αναπηρία είναι ορισμένα από τα κριτήρια που θα 
εφαρμοστούν για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που θα 
προκηρυχθεί μέσα στη χρονιά, επεσήμανε ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μιλώντας στη διάρ-
κεια του συνεδρίου και πρόσθεσε ότι αναμένεται σύντομα και 
η προκήρυξη προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας και για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προϋπολογισμού €450 εκατ. Από 
την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος 
Πιερρακάκης προανήγγειλε ότι είναι θέμα χρόνου η ψηφιακή 
υπογραφή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) η οποία 
μάλιστα θα παρέχεται ως υπηρεσία δωρεάν.

Να μη γίνουν «κόκκινες» οι νέες χρηματοδοτήσεις
Δεν μπορούν και δεν πρέπει να δημιουργηθούν νέα κόκκινα 
δάνεια από τις χρηματοδοτήσεις που θα κατευθυνθούν προς 
τις επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό θα αποτελέ-
σει χρυσό κανόνα τόσο των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα 
χορηγήσουν όσο και του ίδιου του κράτους, αφού, όπως ανέ-
φερε σε χθεσινή σύσκεψη οικονομικού επιτελείου, φορέων 
και τραπεζών ο κ. Θ. Σκυλακάκης, αναπληρωτής υπουργός 
οικονομικών, τα κεφάλαια από το RRF αποτελούν κρατικό 
δανεισμό και επομένως πρέπει να επιστραφούν. 
Σημειώνεται ότι οι τράπεζες θα χρηματοδοτήσουν με κα-
θαρά χρηματοοικονομικά κριτήρια τις επιχειρήσεις που θα 
εκμεταλλευτούν τους πόρους του RRF, του γνωστού Ταμεί-
ου Ανάκαμψης. Στη χθεσινή σύσκεψη εκτός των τραπεζών 
και των φορέων (επιμελητηρίων κ.λπ.) μετείχαν οι κ.κ. Χρ. 
Σταϊκούρας υπουργός Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γ. Ζαββός υφυπουργός 
Οικονομικών αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Φ. 
Κουρμούσης γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους και εκπρόσωποι 
φορέων της αγοράς. 

Σχέδιο υπό την κωδική ονομασία GR-eco Islands για το 
«πρασίνισμα» 36-40 μικρών νησιών της χώρας ξεδιπλώ-
νει η κυβέρνηση. Πρόκειται για νησιά του Αιγαίου κάτω 
των 3.000 κατοίκων, τα οποία στα πρότυπα του Αγίου 
Ευστρατίου, της Αστυπάλαιας αλλά και της Χάλκης θα 
αποκτήσουν την ενεργειακή τους αυτονομία από ΑΠΕ, 
ενώ θα αναπτυχθούν δράσεις για την κυκλική οικονομία 
αλλά και την τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση των 
υποδομών. Τα νησιά αυτά θα χρηματοδοτηθούν από το 
νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 και επί της ουσίας οι 
τοπικές Αρχές θα πρέπει, εφόσον θελήσουν τα νησιά τους 
να περάσουν στην κλιματικά ουδέτερη εποχή καθώς και 
να μετασχηματιστούν ψηφιακά, να ανταποκριθούν στις 

Ο ΧΡυΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΔΑΝΕΙΩΝ

ΕΣΠΑ: ΑυΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 36 ΝΗΣΙΑ 
ΠΟυ «ΠΡΑΣΙΝΙΖΟυΝ»
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Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στη σύσκεψη, οι επενδύσεις 
θα χρηματοδοτηθούν κατά 40% από το Ταμείο Ανάκαμψης, 
20% από συμμετοχή των επιχειρήσεων και το υπόλοιπο από 
δανεισμό που θα χορηγήσουν οι τράπεζες. Οι τομείς που θα 
δανειοδοτηθούν είναι η ψηφιακή οικονομία, ο τουρισμός, οι 
συγχωνεύσεις, η εξωστρέφεια και η πράσινη ανάκαμψη. Δεν 
πρόκειται να δοθούν κεφάλαια κίνησης από τους πόρους του 
Ταμείου Ανάκαμψης. 
Περισσότερες υγιείς επιχειρήσεις 
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης, καθώς βελτιώνεται η οικονομία οι τράπεζες θα 
έχουν να δανειοδοτήσουν μεγαλύτερο αριθμό υγειών επιχει-
ρήσεων, κάτι το οποίο θα πρέπει να αντικατοπτριστεί και σε 
ό,τι αφορά τα επιτόκια. Οι φορείς ζήτησαν, μεταξύ άλλων, από 
τις τράπεζες να παίξουν ρόλο συμβουλευτικό προς τις επιχει-
ρήσεις, να τις βοηθήσουν να εκπληρώσουν τα κριτήρια και 
επανέλαβαν τις προθέσεις τους για εγγυήσεις, κάτι το οποίο 
ωστόσο αποκλείστηκε. 
Αντίθετη άποψη από τους φορείς 
Οι φορείς πάντως υποστηρίζουν ότι σημαντικό μέρος των 
επιχειρήσεων ακόμη και αν εκπλήρωνε τα κριτήρια πρό-
σβασης στις τράπεζες την περίοδο προ κορωνοϊού, μετά 
την πανδημία αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα το οποίο 
θα αποτυπωθεί στις επόμενες οικονομικές καταστάσεις. Ο 
αριθμός των επιχειρήσεων που διαθέτουν εργαζόμενους και 
μπορούν να προσφύγουν στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν ξεπερ-
νούν τις 280.000, εκ των οποίων μόνο οι 165.000 είναι υγιείς 
και κερδοφόρες. Οι τράπεζες από την πλευρά τους δηλώνουν 
πως είναι έτοιμες προς την κατεύθυνση διανομής των πόρων 
αυτών, ωστόσο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θεω-
ρεί πως πρέπει να δουλέψουν σε μεγαλύτερη έκταση έχοντας 
ως βάση τα πελατολόγιά τους.

προσκλήσεις που θα βγουν από τους φορείς διαχείρισης 
των κοινοτικών πόρων. Τα 36 νησιά είναι: Αστυπάλαια, 
Σύμη, Άγιος Ευστράτιος, Αγαθονήσι, Μεγίστη, Αρκιοί, 
Μαράθι, Κάσος, Χάλκη, Ψέριμος, Γυαλί, Λειψοί, Τέλενδος, 
Νίσυρος, Τήλος, Μεγαλονήσι, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι, 
θύμαινα, Αμοργός, Ανάφη, Δονούσα, Ηράκλειά, Αντίπα-
ρος, Σχοινούσα, Ιος, Σίκινος, Κουφονήσι, Φολέγανδρος, 
Θηρασιά, Κύθνος, Κίμωλος, Σέριφος, Σίφνος και Κέα. Οι 
βασικοί πυλώνες της στρατηγικής του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για τα νησιά αυτά είναι: 
Στον τομέα της ενέργειας, ο βασικός στόχος είναι η επί-
τευξη ενεργειακής και κλιματικής ουδετερότητας. Αυτή 
θα επιτευχθεί με τη μεγίστη αξιοποίηση των ΑΠ, μέσω 
υβριδικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκευ-
σης ενέργειας, παραγωγής υδρογόνου κ.ά. Επίσης προ-
βλέπεται μέγιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για 
εγκαταστάσεις ζεστού νερού στα τουριστικά καταλύματα, 
μετατροπή των ηλεκτρικών δικτύων σε έξυπνα δίκτυα . 
Στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό οι αρχές της κυκλικής 
οικονομίας, με διαλογή 100% σε όλες τις ροές ανακυκλώ-
σιμων απορριμμάτων, επίτευξη ανακύκλωσης σε τουλά-
χιστον 60%, απομάκρυνση και ανακύκλωση απορριμμά-
των που φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όπως 
τα απαρχαιωμένα οχήματα ή μηχανήματα, παραγωγή 
πόσιμου νερού βρύσης (π.χ. μέσω αφαλάτωσης) και χρή-
ση επαναχρησιμοποιούμενων φιαλών κ.λπ. 
Στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης λυμάτων, θα απα-
γορεύεται αυστηρά η απόρριψη μη επεξεργασμένων 
λυμάτων, θα μειωθεί η λειψυδρία με την εφαρμογή μη 
συμβατικής και έξυπνης διαχείρισης των υδάτινων πό-
ρων, θα υπάρξει στόχευση σε διαφύλαξη του ιδιαίτερου 
φυσικού κεφαλαίου της βιοποικιλότητας των νησιών, 
προωθώντας μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στον 
οικότοπο των ενδημικών ειδών που αντιστοιχούν στους 
στόχους διαφύλαξης των περιοχών Natura. 
Άλλος βασικός στόχος θα είναι η διατήρηση της περιφε-
ρειακής ξεχωριστής πολιτιστικής κουλτούρας και περι-
φερειακών προϊόντων διατροφής. Στον τομέα των ΤΠΕ 
(Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), βασική 
στόχευση θα είναι η προώθηση εξαιρετικά γρήγορης ευ-
ρυζωνικής σύνδεσης έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η προσέλ-
κυση εργασιακών μονάδων, καθώς και ο εναλλακτικός, 
βιώσιμος τουρισμός κατά τη διάρκεια όλου του έτους.


