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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΚΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2199 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16 ΙΟυΛΙΟυ 2021

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3 και 4
Τα πρώτα 12 έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» από το Τα-
μείο Ανάκαμψης ξεκινούν 
- Κυρ. Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα μετατρέπει τις υποδομές 
σε εφαλτήριο ανάπτυξης»
Σελ 1 και 18
Αυξάνονται μέχρι και 72 οι δόσεις, μειώνεται το επιτόκιο 
για οφειλές προς το δημόσιο όσων έχουν πληγεί από την 
πανδημία   
Σελ 1 και 17
ΤΑΙΠΕΔ: Οικονομικές προσφορές για Εγνατία Οδό, δύο 
δεσμευτικές προσφορές για την «ΔΕΠΑ Υποδομών»
Σελ 1 και 5
Ν. Ταγαράς: Ισχυρό πλέγμα μέτρων προστασίας για τον 
Υμηττό
Σελ 6 και 7 
Στην Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων  
- Κ. Σκρέκας: Δίνουμε εργαλεία για την ενίσχυση της ανα-
κύκλωσης και τον σεβασμό των πόρων 
- Οι τοποθετήσεις των ειδικών αγορητών των κομμάτων 
Σελ 8 και 9 
Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα 
- Απάντηση του ΥΠΕΝ
Σελ 10 
Κυρ. Μητσοτάκης: H κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία 
στην αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα
Σελ 11 
Νέες τάσεις στη ζήτηση ακινήτων στην Ελλάδα από το 
εξωτερικό
Σελ 12 
Βουλή: Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το ν/σ για το «πρό-
γραμμα Ηρακλής 2» 
Σελ 13, 14,15 και 16 
Η εργασία στις τράπεζες στη διάρκεια της πανδημίας και 
μετά
Σελ 19 
Προσκλητήριο Γ. Κασαπίδη σε φορείς και επιστήμονες για 
την επόμενη ημέρα εφαρμογής του «White Dragon» στη 
Δ. Μακεδονία
Σελ 20 
Θ. Σκυλακάκης: Τα φορολογικά έσοδα του Ιουνίου επιβε-
βαιώνουν την έναρξη της οικονομικής ανάκαμψης
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τε-
χνοδικτυακός (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:

Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τις οφειλές της πανδημίας σε 36 άτο-
κες ή 72 χαμηλότοκες δόσεις ανακοίνωσε χθες από το βήμα της 
Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκουρας. «Λει-
τουργώντας με βάση τις παραπάνω αρχές, σήμερα, με απόλυτη 
συναίσθηση της πραγματικότητας και των δυσκολιών που έχει 
επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού στην πραγματική οικονο-
μία, προχωράμε σε μια νέα, γενναία ρύθμιση των φορολογικών 

και ασφαλιστικών οφειλών που «γεννήθηκαν» στην πανδημία. 
Ρύθμιση με την οποία παρέχονται πολύ σημαντικές διευκολύν-
σεις στους οφειλέτες που επλήγησαν από την κρίση, καθώς πα-
ρατείνεται, διευρύνεται και βελτιώνεται το υφιστάμενο πλαίσιο 
διευθέτησης των οφειλών τους, ενώ παράλληλα προσφέρεται 
η ευκαιρία αναβίωσης παλαιότερων ρυθμίσεων» δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών. Αναλυτικά στη σελ 18 

Αποσφραγίστηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ οι φάκελοι β’ των δεσμευ-
τικών οικονομικών προσφορών για την παραχώρηση του 
δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρό-
μου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων 
της, για χρονική περίοδο 35 ετών. Οι φάκελοι είχαν κατατεθεί 
την 1η Απριλίου από τις εξής ενώσεις προσώπων (με αλφα-
βητική σειρά): *VINCI HIGHWAYS S.A.S.- VINCI CONCESIONES 
S.A.S. - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΒΑΞ Α.Ε. και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.- EGIS 

PROJECTS S.A. Παράλληλα δύο δεσμευτικές προσφορές για 
την από κοινού πώληση με τα ΕΛΠΕ του 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών», παρέλαβε το ΤΑΙ-
ΠΕΔ. Συγκεκριμένα, δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν οι εξής 
(με αλφαβητική σειρά), σύμφωνα με το ΑΠΕ: *EP INVESTMENT 
ADVISORS και ITALGAS SpA. Σήμερα, το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% 
και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της 
«ΔΕΠΑ Υποδομών».  Αναλυτικά στη σελ  17 

Με Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον «καθορισμό μέτρων 
προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπο-
λιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισσίων», διαμορφώνεται πλέον ένα 
ισχυρό πλέγμα μέτρων για την αποτελεσματική προστασία του 
Υμηττού, καθώς «η προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού 
αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας», όπως ανακοίνωσε το 
ΥΠΕΝ. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος 
για θέματα Χωροταξίας, Αστικού Περιβάλλοντος και Περιβαλ-
λοντικών Αδειοδοτήσεων, Νίκος Ταγαράς δήλωσε σύμφωνα 
με το ΑΠΕ: «Μετά από ενδελεχή διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερόμενους, Αυτοδιοίκηση και φορείς, ετοιμάσαμε ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας του ορεινού όγκου του 
Υμηττού. Με αυτό αυξάνεται σημαντικά η στρεμματική έκταση 
υψηλής προστασίας, που σημαίνει περισσότερο πράσινο στους 
πολίτες, ενώ ταυτόχρονα εξορθολογίζονται και περιορίζονται 
οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, βάζοντας φρένο στην αυθαίρετη 
δόμηση. Φέρνουμε εκείνο το πλέγμα μέτρων ώστε ο Υμηττός να 
είναι προστατευμένος, επισκέψιμος, ένας πράσινος πόλος έλξης 
στην καρδιά της πρωτεύουσας». 
Αναλυτικά στη σελ  5

Εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία και ξεκινούν τα 12 πρώτα έργα 
του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» συνολικού προϋπολογισμού 1,42 
δισ. Ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ.  Η έγκριση δόθηκε από τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη, 
αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, κατόπιν σχετικής εισήγη-
σης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου. Τα έργα, 
συγκεντρωτικά, αφορούν σε υποδομές εκσυγχρονισμού του 
Δημοσίου και ψηφιοποίηση αρχείων, στην ενίσχυση συστημά-
των για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, την βελτίωση 
του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω του χωροταξικού σχεδι-

ασμού, στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα το βόρειο τμήμα του 
αυτοκινητόδρομου Ε65 και στην αποκατάσταση και ανάδειξη 
των μνημείων της Ακρόπολης Αθηνών.  «Η Ελλάδα μετατρέπει 
τις υποδομές σε εφαλτήριο ανάπτυξης». Με αυτήν την αποστρο-
φή υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την 
έγκριση των πρώτων 12 έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», συνολικού προϋπολογι-
σμού 1,42 δισ. ευρώ. Αναλυτικά ανά κατηγορία στόχου τα έργα 
που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου 
Οικονομικών είναι τα ακόλουθα: Αναλυτικά στις σελ  3 και 4

ΑυΞΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 72 ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ, ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΣΩΝ ΕΧΟυΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Χρ.Σταϊκούρας: Γενναία ρύθμιση των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που 
«γεννήθηκαν» στην πανδημία

ΤΑΙΠΕΔ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, ΔυΟ ΔΕΣΜΕυΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΕΠΑ υΠΟΔΟΜΩΝ»

Ν. ΤΑΓΑΡΑΣ: ΙΣΧυΡΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ υΜΗΤΤΟ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ 12 ΕΡΓΑ ΤΟυ ΣΧΕΔΙΟυ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΞΕΚΙΝΟυΝ
Κυρ. Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα μετατρέπει τις υποδομές σε εφαλτήριο ανάπτυξης»
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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

Συνέδριο διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα «Παρουσίαση με-
λετών ΒΟΑΚ στην ανατολική Κρήτη» σήμερα Παρασκευή 
16/07/2021 στην αίθουσα Πειραματικού Θεάτρου του Πο-
λιτιστικού Κέντρου δήμου Ηρακλείου. Κεντρικός ομιλητής του 
συνεδρίου θα είναι ο υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. 
Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 
(ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και συ-
ντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, διοργανώνει 
διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης & 
Δικτύωσης στον Ορίζοντα Ευρώπη: Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιο-
μηχανία, Διάστημα», τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 (12:00-
15:00). Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω livestreaming από το 
κανάλι του ΕΚΤ στο YouTube.
H εκδήλωση διοργανώνεται από το ΕΚΤ σε συνεργασία με τη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα τη Γενική Διεύθυνση 
Επικοινωνιακών Δικτύων Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG 
CNECT), τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD) 
και τη Γενική Διεύθυνση Άμυνας, Βιομηχανίας και Διαστήματος 
(DG DEFIS).
Περισσότερα για την εκδήλωση (πληροφορίες, online εγγραφή, 
πρόγραμμα): https://www.ekt.gr/el/events/26200

Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2021 θα διεξαχθεί –στο νησί 
της Ρόδου- το 10ο διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις 
μεταφορές που διοργανώνουν το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κι-
νητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και ο 
Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.), με τίτλο: 
«Κινητικότητα του Μέλλοντος και Ανθεκτικές Μεταφορές: Ο 
δρόμος προς την Καινοτομία».
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το συγκεκριμένο συνέ-
δριο αποτελεί εδώ και δεκαεννέα έτη θεσμό στην έρευνα 
στον τομέα των μεταφορών και απευθύνεται στην εγχώρια 
και διεθνή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς 
και στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση 
καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών και 
συγκοινωνιακών υποδομών. 
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ανάγκη για επί-
τευξη των νέων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων 
για κλιματικά ουδέτερες μεταφορές και έξυπνες πόλεις, 
καθιστά την έρευνα στις μεταφορές κρίσιμη παράμετρο για 
την επίτευξη καινοτόμων λύσεων που θα απαντήσουν στις 
μελλοντικές προκλήσεις και θα προκύψουν μέσα από τη συ-
νέργεια των εμπλεκόμενων φορέων στη βιομηχανία και τη 
δημόσια διοίκηση. 
Σε αυτό το πλαίσιο, στόχοι του συνεδρίου είναι η παρου-
σίαση των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρόσφα-
της και τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο 
των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συζήτηση σε 
λύσεις που η έρευνα μπορεί να παρέχει, η συσχέτιση της 
έρευνας και της πολιτικής των μεταφορών σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και 

προτάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινω-
νιακών υποδομών. 
Το 10o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές 
προσδοκά να συζητήσει τις προκλήσεις των μελλοντικών 
συστημάτων μεταφορών τόσο μέσα από τις συνεδρίες του 
κεντρικού προγράμματος όσο και από ειδικές συνεδρίες 
(Special Workshops) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της 
βιομηχανίας της έρευνας και δημόσιων φορέων. 
Θεματικές ενότητες:
• Αστική βιώσιμη κινητικότητα, εφαρμογή και νέες συνέργειες 
• Καινοτόμες και διασυνδεδεμένες υπηρεσίες κινητικότητας 
• Ευφυή συστήματα μεταφορών σε όλα τα μέσα 
• Ανάλυση μαζικών δεδομένων και εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης 
• Περιβάλλοντα προσομοίωσης και νέα εργαλεία ανάλυσης 
και μοντελοποίησης 
• Κλιματικά ουδέτερες και ενεργειακά αποδοτικές μεταφο-
ρές και υποδομές 
• Ο χρήστης στο κέντρο του σχεδιασμού των συστημάτων 
μεταφορών 
• Εμπορευματικές μεταφορές και logistics στην εποχή της 
Οικονομίας «on demand» 
• Ασφάλεια των μεταφορών 
• Ανθεκτικότητα συστημάτων μεταφορών και μελλοντικών 
υποδομών 
• Σχεδιασμός και πολιτική των μεταφορών 
• Μεταφορές και κινητικότητα στην COVID-19 εποχή.
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://www.ictr.gr/default.el.aspx

ΣυΝΕΔΡΙΟ: «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟυ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

27-30 Ιουλίου 2021 

7th International Conference on 
Industrial and Hazardous Waste 
Management
ΧΑΝΙΑ ,  ΚΡΗΤΗ

Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο της 
Πάντοβα, το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας 
του Αμβούργου καθώς και το Πανεπιστή-
μιο Tsinghua του Πεκίνου.

15 - 17 Σεπτεμβρίου 
2021

Διεθνές συνέδριο «International 
Conference on Gears»
GARCHING ΤΟυ ΜΟΝΑΧΟυ

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

ΣυΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ 
«ΠΑΡΟυΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ βΟΑΚ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ»

ΕΚΤ: ΔΙΑΔΙΚΤυΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ 12 ΕΡΓΑ ΤΟυ ΣΧΕΔΙΟυ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΞΕΚΙΝΟυΝ
Εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία και ξεκινούν τα 12 πρώτα 
έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» συνολικού προϋπολογι-
σμού 1,42 δισ. Ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Η έγκριση δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη, αρμόδιο για το Ταμείο 
Ανάκαμψης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου. Τα έργα, συγκε-
ντρωτικά, αφορούν σε υποδομές εκσυγχρονισμού του 
Δημοσίου και ψηφιοποίηση αρχείων, στην ενίσχυση συ-
στημάτων για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, 
την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω του 
χωροταξικού σχεδιασμού, στο πρόγραμμα Ψηφιακή 
Μέριμνα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 
και στην αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της 
Ακρόπολης Αθηνών. 
Αναλυτικά ανά κατηγορία στόχου τα έργα που εγκρί-
θηκαν σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου 
Οικονομικών είναι τα ακόλουθα: 
Στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του δημόσιου το-
μέα θα συμβάλλουν τα εξής έργα: 
1. Βελτίωση του εξοπλισμού της ΑΑΔΕ με σκοπό την 
παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους φορο-
λογούμενους. Προϋπολογισμός: 12,2 εκατ. ευρώ 
2. Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος 
στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνη-
ση GOV-ERP. Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του 
συστήματος χρηματοικονομικής και δημοσιονομικής 
διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο την αύξηση της 
αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται για την προετοι-
μασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού 
συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise 
Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και 
την Κρατική Διοίκηση. 
Προϋπολογισμός: 36,1 εκατ. ευρώ 
Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
3. Επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τη-
λεπικοινωνιών - Σύζευξις ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο 
τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών των 
φορέων του Δημόσιου Τομέα με παρουσία σε 4500 ση-
μεία σε όλη τη χώρα. 
Προϋπολογισμός: 32,1 εκατ. ευρώ
Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
4. Δικτυακή αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το δίκτυο 
GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα δηλαδή το σύνολο 

των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων της χώρας, 
το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός 
δημόσιων νοσοκομείων και άλλοι φορείς έρευνας και 
εκπαίδευσης. 
Προϋπολογισμός: 30,5 εκατ. ευρώ 
Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολο-
γίας και Έρευνας
Στη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις προβλέπεται να συμβάλλουν 
τα εξής έργα: 
5. Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση 
Πολιτών και Επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τε-
χνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα 
επιτρεψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης 
και συναλλαγων μεταξύ δημοσίου, επιχειρήσεων και 
πολιτών. 
Προϋπολογισμός: 69,4 εκατ. ευρώ
Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
6. Yπηρεσίες Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλει-
τουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημά-
των της Δημόσιας Διοίκησης που αφορά στην παροχή 
ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services ώστε να δι-
ευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους 
G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους 
-επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες 
που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr 
Προϋπολογισμός: 27,9 εκατ. ευρώ 
Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
7. Αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών δεδομένων, της 
πλατφόρμας data.gov.gr και παροχή σχετικών υπηρε-
σιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το έργο αφορά 
στην επέκταση της παροχής ανοιχτών δεδομένων προς 
του πολίτες, τις επιχειρήσεις , την ακαδημαϊκή και ερευ-
νητική κοινότητα με στόχο τη διαφάνεια, την ανοιχτή 
διακυβέρνηση, την έρευνα και την επιχειρηματική αξι-
οποίηση. 
Προϋπολογισμός : 5,5 εκατ. ευρώ 
Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Επιπλέον εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση τα έργα: 
8. Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα - Εγνατία του 
Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65. Πρόκειται 
για το βόρειο τμήμα του Ε65 μήκους 70,5 χλμ που ολο-
κληρώνει τον αυτοκινητόδρομο ώστε να αναβαθμιστεί 
η σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου με 

την Κεντρική Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό μέσω της 
Εγνατίας Οδού. Αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική δρά-
ση για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας στην κρίσιμη 
περίοδο της απολιγνιτοποίησης. Προϋπολογισμός: 480 
εκατ. ευρώ 
Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Υποδομών 
9. Ψηφιοποίηση Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το 
Εθνικό Κτηματολόγιο που αφορά στην ψηφιοποίηση 
των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υπο-
θηκών από όλα τα 390 υποθηκοφυλάκεια της χώρας 
(ο ογκος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600 εκ. σελίδες) και 
την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος μέσω του 
οποίου τα αρχεία θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους και σε άλλα συναφή πληροφοριακά 
συστήματα. 
Προϋπολογισμός: 242,4 εκατ. ευρώ
10. Τοπικά Πολεοδομικά Σχεδια και Ειδικά Πολεοδομικά 
Σχέδια που αποσαφηνίζουν και κατοχυρώνουν θεσμικά 
το πολεοδομικό πλαίσιο (χρήσεις γης, όροι δόμησης 
κλπ) στο οποίο βασίζεται η χωροθέτηση πάσης φύσεων 
έργων και επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών. 
Προϋπολογισμός: 345,2 εκατ. ευρώ 
Φορέας Υλοποίησης: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
11. Αποκατάσταση - Συντήρηση - Ανάδειξη μνημείων 
Ακρόπολης Αθηνών που αφορά εργασίες αναστήλωσης 
στον Παρθενώνα και τα τείχη, συντήρηση μνημείων, 
διαμόρφωση της δυτικής πρόσβασης, φωτογραμμε-
τρίες και 3D αποτυπώσεις κ.α.. Το έργο καθιστά δυνατή 
την διαρκή συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου που 
αποτελεί ορόσημο για τη χώρα και την παγκόσμια πολι-
τιστική κληρονομιά και αξιοθέατο υψηλού συμβολισμού 
με καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση τουρισμού στην 
Αθήνα. 
Προϋπολογισμός: 10 εκατ. ευρώ 
Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Πολιτισμού
12. Τέλος, προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης προχω-
ράει το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, το οποίο ήδη 
τρέχει και παρέχει - με εισοδηματικά και κοινωνικά κρι-
τήρια- επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για μαθητές, 
σπουδαστές και φοιτητές, για την αγορά τεχνολογικού 
εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop), στηρίζοντας 
έμπρακτα 325.000 οικογένειες με 560.000 παιδιά και νέ-
ους ηλικίας από 4 έως 24 ετών. Προϋπολογισμός 129,2 
εκατ. ευρώ. 
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Κυρ. Μητσοτάκης για την έγκριση των πρώτων 12 έργων του σχεδίου «Ελλάδα 2.0»: «Η Ελλάδα μετατρέπει τις υποδομές σε 
εφαλτήριο ανάπτυξης»

ΣΤ.ΑΣΘΕΝΙΔΗΣ: «Η ΚΤΠ υΛΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΠΡΩΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟυ ΣΧΕΔΙΟυ “ΕΛΛΑΔΑ 2.0”»

Γ. ΠΑΤΟυΛΗΣ: «Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ βΗΜΑΤΑ ΣυΜβΑΛΛΕΙ ΣΤΗ 
βΙΩΣΙΜΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

«Η Ελλάδα μετατρέπει τις υποδομές σε εφαλτήριο ανάπτυξης». 
Με αυτήν την αποστροφή υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, την έγκριση των πρώτων 12 έργων του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», 

συνολικού προϋπολογισμού 1,42 δισ. ευρώ. 
Συγκεκριμένα στην ανάρτηση του στο twitter, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης αναφέρει χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ: 
«Στο επίκεντρο των πρώτων 12 έργων του Εθνικού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» είναι ο εκσυγ-
χρονισμός υποδομών του Δημοσίου, που θα βελτιώσουν τις 
υπηρεσίες του κράτους προς πολίτες και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα 
μετατρέπει τις υποδομές σε εφαλτήριο ανάπτυξης». 

Πέντε από τα 12 πρώτα έργα του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», των 
οποίων τα τεχνικά δελτία εγκρίθηκαν από τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη υλοποιεί η «Κοι-
νωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε», γεγονός που όπως επισημαίνει 
η ΚτΠ «υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης και προσωπικά του υπουργού Κυριάκου 
Πιερρακάκη στην εταιρεία ενώ συνάμα αναδεικνύει και τον 
καταλυτικό ρόλο της ΚτΠ στο εγχείρημα του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και της ψηφιακής «αναδι-
άρθρωσης» των υφιστάμενων διοικητικών δομών».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ, Σταύρος Ασθενίδης τόνισε 
χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ: «Όλοι εμείς εδώ στην 
ΚτΠ νιώθουμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αλλά και δικαιωμένοι 
από το γεγονός ότι καλούμαστε να υλοποιήσουμε τα πέντε από 
τα δώδεκα συνολικά πρώτα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης 
συντελώντας καθοριστικά στην επίτευξη του σχεδίου «Ελλάδα 
2.0». Η Κοινωνία της Πληροφορίας, ως εκτελεστικός βραχίονας 
υλοποίησης της ευρύτερης ψηφιακής στρατηγικής του Υπουρ-
γείου Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνδράμει κα-
ταλυτικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους μέσα από 
την υλοποίηση όλων αυτών των μεγάλων έργων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προκειμένου οι πολίτες, 

η οικονομία και η ίδια η δημόσια διοίκηση να αποκομίσουν το 
μέγιστο δυνατό όφελος. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά 
τον υπουργό, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, τους υφυπουργούς 
αλλά και όλους τους συνεργάτες μας στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης για την αγαστή συνεργασία αλλά και για την 
εμπιστοσύνη τους». 
Τα πέντε αυτά έργα συνολικού προϋπολογισμού 294,7 εκατ. 
ευρώ, στα οποία φορέας υλοποίησης επιλέχθηκε η Κοινωνία 
της Πληροφορίας είναι τα εξής:
1. Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κε-
ντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση GOV-ERP. Το 
έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοικο-
νομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στό-
χο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται για την 
προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού 
συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource 
Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την Κρατική Δι-
οίκηση. -Προϋπολογισμός: 36,1 εκατ. ευρώ
2. Επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινω-
νιών - Σύζευξις ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών 
και τηλεματικών υπηρεσιών των φορέων του Δημόσιου Τομέα 
με παρουσία σε 4500 σημεία σε όλη τη χώρα. -Προϋπολογι-

σμός: 32,1 εκατ. ευρώ
3. Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και 
Επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και πληρο-
φοριακών μηχανισμών που θα επιτρεψουν την επέκταση της 
ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγων μεταξύ δημοσίου, 
επιχειρήσεων και πολιτών. -Προϋπολογισμός: 69,4 εκατ. ευρώ
4. Yπηρεσίες Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικό-
τητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας 
Διοίκησης που αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών 
G2G Web services ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ 
φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά 
και κράτους -επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρε-
σίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr. -Προϋπο-
λογισμός: 27,9 εκατ. ευρώ
5. Tο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, το οποίο ήδη τρέχει και 
παρέχει - με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια- επιταγή 
(voucher) αξίας 200 ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και φοι-
τητές, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, 
desktop), στηρίζοντας έμπρακτα 325.000 οικογένειες με 
560.000 παιδιά και νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών. -Προϋπο-
λογισμός 129,2 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο της Περιφέρειας για τη στήριξη και επανεκκίνηση 
της επιχειρηματικότητας στην Αττική στην μετά-covid εποχή 
ανέπτυξε ο Γ. Πατούλης στο Συνέδριο του ΕΕΑ με θέμα τις επεν-
δύσεις και την ανάπτυξη.
Την πεποίθησή του ότι με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που 
υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει αποφασιστικά στη 
βιώσιμη επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, εξέφρασε ο 
Περιφερειάρχης κατά τη διάρκεια της Ομιλίας του στο 8ο Στρα-
τηγικό Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή 
Προοπτική 2021», όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Το συνέδριο το οποίο ήταν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Αττικής και των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Υποδομών και Μεταφορών, διοργάνωσαν το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρη-
ματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), με την Υποστήριξη 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών  (ΧΑΑ) και σε συνεργασία 
με την Boussias Communications. 
Περιφέρειες και δήμοι μπορούν να αποτελέσουν μο-
χλούς ανάπτυξης 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κατά την ομιλία του υπογράμμισε ότι, 

δεδομένων των προκλήσεων που σχετίζονται με την οικονομία 
και τις επιπτώσεις της πανδημίας σε αυτήν, θα πρέπει Περιφέ-
ρειες και οι Δήμοι να αποτελέσουν τους μοχλούς ανάπτυξης 
της οικονομίας. «Περιφέρειες και Δήμοι πρέπει και μπορούν να 
παίξουν έναν ευρύτερο ρόλο με ενεργή συμμετοχή στο σχεδια-
σμό, την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, έτσι ώστε να αποσοβηθεί ο 
κίνδυνος πολλές περιοχές να μείνουν πίσω» σημείωσε χαρα-
κτηριστικά ο Γ. Πατούλης. 
Το πρόγραμμα υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής 
για τις μικρές επιχειρήσεις 
Ο Γ. Πατούλης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο πρόγραμμα 
υποστήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Αττι-
κής, τονίζοντας ότι έχουν επωφεληθεί από αυτό 9.600 μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα υποστήριξης έχει 
χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΠΕΠ Αττικής ύψους 250 εκα-
τομμυρίων ευρώ. Επιπλέον έχουν διατεθεί 8 εκατομμύρια ευρώ 
για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τουλάχιστον 6.000 υπαλ-
λήλων στον ιδιωτικό τομέα, επίσης μέσω του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής (ΠΕΠ) για την περίοδο 

2014-2020. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης και για 
τις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο.
Ο Γ. Πατούλης τόνισε ότι «η Περιφέρεια Αττικής ακολουθώντας 
τις τάσεις άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών περιφερειών ήδη έχει 
θέσει στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού της τη με-
τάβαση σε μια μορφή κυκλικής οικονομίας» και συμπλήρωσε 
πως σχεδιάζει και υλοποιεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις που 
αφορούν στην αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των απορριμ-
μάτων. Επίσης ανέφερε ότι «η Περιφέρεια έχει δημιουργήσει ένα 
οδικό χάρτη για την ενίσχυση της ανακύκλωσης γενικά και τη 
μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία». 
Στο συνέδριο είχαν κληθεί και πραγματοποίησαν ομιλίες εκτός 
από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, ο Υπουργός 
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκης, 
ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Α. Γεωργιάδης, ο 
Υπουργός οικονομικών Χ. Σταϊκούρας, ο Υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών Κ. Καραμανλής, ο Υπουργός Εσωτερικών 
Μ. Βορίδης, ο Αν. Υπουργός Εξωτερικών Μ. Βαρβιτσιώτης, ο 
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ. Χατζηδά-
κης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκας, κ.α 
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Ν. ΤΑΓΑΡΑΣ: ΙΣΧυΡΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ υΜΗΤΤΟ

ΞΕΚΙΝΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕυΗ ΤΟυ ΔΙΚΤυΟυ ΑΠΟΧΕΤΕυΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Με Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον «καθορισμό 
μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού 
και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισσίων», 
διαμορφώνεται πλέον ένα ισχυρό πλέγμα μέτρων για 
την αποτελεσματική προστασία του Υμηττού, καθώς «η 
προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού αποτελεί θέμα 
πρώτης προτεραιότητας», όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ. 
 Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος 
για θέματα Χωροταξίας, Αστικού Περιβάλλοντος και Πε-
ριβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων, Νίκος Ταγαράς δήλωσε 
σύμφωνα με το ΑΠΕ: «Μετά από ενδελεχή διαβούλευση 
με όλους τους ενδιαφερόμενους, Αυτοδιοίκηση και φο-
ρείς, ετοιμάσαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας 
του ορεινού όγκου του Υμηττού. Με αυτό αυξάνεται ση-
μαντικά η στρεμματική έκταση υψηλής προστασίας, που 
σημαίνει περισσότερο πράσινο στους πολίτες, ενώ ταυτό-
χρονα εξορθολογίζονται και περιορίζονται οι επιτρεπόμε-
νες χρήσεις γης, βάζοντας φρένο στην αυθαίρετη δόμηση. 
Φέρνουμε εκείνο το πλέγμα μέτρων ώστε ο Υμηττός να 
είναι προστατευμένος, επισκέψιμος, ένας πράσινος πόλος 
έλξης στην καρδιά της πρωτεύουσας». 
 «Στόχος μας είναι η περιβαλλοντική προστασία του ορει-
νού όγκου με τη διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας 
του, η αποτροπή πάσης φύσεως αυθαίρετων κατασκευ-
ών, αλλά και η σύνδεση της πόλης και των κατοίκων της 
πρωτεύουσας με δίκτυο περιπατητικών μονοπατιών. Την 
ολοκληρωμένη προστασία του Υμηττού θα υπηρετήσουν 
και τα σχετικά Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που θα ακο-
λουθήσουν με προτεραιότητα αυτό του Μητροπολιτικού 
Πάρκου Γουδή -Ιλισσίων», δήλωσε απ΄ την πλευρά του 

ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. 
 Όπως έγινε γνωστό, εδώ και ένα χρόνο το ΥΠΕΝ, προ-
χώρησε σε ευρεία και ενδελεχή διαβούλευση με όλους 
τους ενδιαφερόμενους φορείς της Αυτοδιοίκησης Α΄ και 
Β΄ βαθμού, με περιβαλλοντικές οργανώσεις, με εκπρο-
σώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και με εμπλε-
κόμενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ενώ το σχέδιο 
συντάσσεται και αποστέλλεται στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας εντός των προσεχών ημερών.
 Ειδικότερα, το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμά-
των και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), υπό την προεδρία 
του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, μετά από 3 δι-
αδοχικές συνεδριάσεις -όπου συμμετείχαν και εξέφρασαν 
τις απόψεις τους όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς- κατέ-
ληξε στην τελική του γνωμοδότηση, βάσει της οποίας: 
 Νέες Ζώνες με αύξηση στρεμματικής έκτασης προστασίας 
του Υμηττού 
 Με το νέο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προτείνονται 
νέες ζώνες προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού, 
με τα περιβαλλοντικά ισοζύγια που προκύπτουν από την 
υλοποίηση της πρότασης να είναι θετικά. 
 Ειδικότερα, σε σχέση με το Προεδρικό Διάταγμα του 
2011, η Α΄ζώνη Προστασίας είναι επαυξημένη κατά 
1.240 στρέμματα, η Δ1 («Πυρήνας» των Μητροπολιτικών 
Πάρκων), κατά 445 στρέμματα, ενώ η συνολική περιοχή 
προστασίας του Ορεινού όγκου, επαυξάνεται κατά 238 
στρέμματα. Και σε αυτή τη Ζώνη, προτείνεται η χρήση 
του σύγχρονου πολεοδομικού εργαλείου των Ειδικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) με στόχο την εκπόνηση 
προγράμματος αστικής ανάπλασης ή και περιβαλλοντικής 
προστασίας. 
 Επιπλέον, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, με το Σχέδιο ΠΔ προ-
τείνεται σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του 
προγράμματος, που πραγματοποιείται με ευθύνη του 
Φορέα Διαχείρισης ή όποιου άλλου φορέα αναλάβει την 
διαχείριση της περιοχής προστασίας.
 Για την καταγραφή της αυθαίρετης δόμησης στο προ-
τεινόμενο Σχέδιο ΠΔ προβλέπεται ότι οι αρμόδιες Πολε-
οδομικές Υπηρεσίες, οι Διευθύνσεις Δασών Ανατολικής 
Αττικής και Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συντάσσουν από 
κοινού κατάλογο όλων των κτισμάτων, των περιφράξεων 
και των αυθαίρετων εργασιών που έχουν εκτελεστεί και 
που βρίσκονται εντός των ζωνών προστασίας.
 Σημειώνεται από το ΥΠΕΝ, ότι μετά από τη διαβούλευση 
που προηγήθηκε, η συλλογή απόψεων θα αποβεί εξαιρε-
τικά χρήσιμη τόσο για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 
που εκπονείται παράλληλα, όσο και για την επόμενη φάση 
της εκπόνησης των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων για 
τις Ζώνες ΣΤ, και για τις Ζώνες Δ των Μητροπολιτικών 
Πάρκων, καθώς δημιουργείται το σχετικό υπόβαθρο που 
δύναται να αξιοποιηθεί από την Αρχή Σχεδιασμού και τους 
μελετητές των ΕΠΣ.
Ο χάρτης με το σχέδιο για τον Υμηττό: 
https://wetransfer.com/downloads/bf67eefdc956cbeec
ed94465b7ff0a5120210715110306/0264eccf5b8e85a1
d6d92983d66d468e20210715110341/65fc67.

Το «πράσινο» φως για την έναρξη της κατασκευής του 
δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή της Παλλήνης, συνο-
λικού μήκους 172 χλμ, δόθηκε χθες μετά την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης κατασκευής του έργου, σε ειδική 
τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Παλλήνης, 
παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, τον 
οποίο υποδέχθηκε ο δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
 Τη σχετική σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής διευθύ-
νων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Αναστάσιος Τόσιος και οι εκ-
πρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Στην τελετή παραβρέ-
θηκαν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής 
Θ. Αυγερινός, ο περιφερειακός σύμβουλος Γ. Σμέρος και 

ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 
Δ. Δρόσης. 
Το έργο προϋπολογισμού δημοπράτησης 58.000.000 
ευρώ χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής) και τελεί υπό τη 
διαχείριση της Περιφέρειας Αττικής και της Διαχειριστικής 
της Αρχής στο πλαίσιο σχετικής εκχώρησης.
 Οι εργασίες κατασκευής ξεκινούν άμεσα. Σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα, το δίκτυο θα ολοκληρωθεί πλήρως, σε 
48 μήνες (4 έτη). Ειδικότερα θα κατασκευαστούν 19,5 
χλμ. πρωτεύοντος και 152,5 χλμ. δευτερεύοντος δικτύ-
ου, 13 αντλιοστάσια και πάνω από 15.000 συνδέσεις με 
ακίνητα.

 Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα 
εκτελεστούν το επόμενο διάστημα στη χώρα μας, το 
οποίο αναμένεται να βάλει οριστικό τέλος στην, επί δε-
καετίες, υποβάθμιση της υγείας, του περιβάλλοντος και 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Παλλήνης. 
Παράλληλα, θα επιτευχθεί η προστασία του υδροφόρου 
ορίζοντα, ενώ θα απαλλάξει τους κατοίκους από το κό-
στος εκκένωσης βόθρων που φτάνει έως και 2.000 ευρώ 
το χρόνο. Να σημειωθεί ότι εξασφαλίστηκε η χρηματο-
δότηση των ιδιωτικών συνδέσεων των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων, με το δίκτυο, μέσα από τις πιστώσεις 
του έργου.
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ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ βΟυΛΗΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟυ υΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Κ. Σκρέκας: Δίνουμε εργαλεία για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τον σεβασμό των πόρων
«Μεγάλη μεταρρύθμιση» για την ανακύκλωση και τη 
διαχείριση αποβλήτων, με την εισαγωγή εργαλείων 
για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων ανακύκλω-
σης και τον σεβασμό των πόρων που καταναλώνονται 
στην καθημερινότητα, χαρακτήρισε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας 
Σκρέκας τις διατάξεις του νομοσχεδίου για τις διαχεί-
ριση αποβλήτων. Χαρακτηριστικό τής αναγκαιότητας 
μέτρων είναι ότι στην Ελλάδα η ανακύκλωση απορ-
ριμμάτων κινείται στο 20%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος 
όρος κινείται στο 50%. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι 
στο ζήτημα της ταφής η Ελλάδα έχει «αρνητικό ρεκόρ» 
καθώς «θάβεται» το 79% των απορριμμάτων, όταν ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται στο 20%. Με αυτά τα 
δεδομένα, στην κοινοβουλευτική επιτροπή που άρχισε η 
συζήτηση του νομοσχεδίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας επισήμανε ότι:
- προωθείται η χωριστή διαλογή χαρτιού, γυαλιού, πλα-
στικού, μετάλλου και των βιοαποβλήτων. Εισάγεται πε-
ριβαλλοντικό τέλος για πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα 
PVC και δίνονται κίνητρα στους παραγωγούς, κατά τη 
διάρκεια συσκευασίας του προϊόντος τους και κατά τον 
σχεδιασμό παραγωγής, να ενσωματώνουν πρώτες ύλες 
που προέρχονται από ανακυκλώσιμα υλικά. 
- για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, ορί-
ζονται χωριστά ρεύματα διαλογής γυαλιού, πλαστικού, 
χαρτιού, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφί-
μων, από 1.9.2022, στα σχολεία.
- θεσπίζεται η χωριστή συλλογή έως το 2024 κλωστο-
ϋφαντουργικών και επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων 
(πχ προϊόντα για την καταπολέμηση των εντόμων).
- καθιερώνεται υποχρεωτική συλλογή σε νέα ρεύματα 
αποβλήτων όπως τα γεωργικά πλαστικά (φύλλα θερμο-
κηπίου, πλαστικοί σωλήνες για τις αγροτικές καλλιέργει-
ες κλπ), όπως τα στρώματα, τα έπιπλα, ο ρουχισμός, τα 
παιχνίδια, τα φάρμακα.
- για πρώτη φορά τίθεται η υποχρέωση στους παρα-
γωγούς των προαναφερομένων προϊόντων να ορ-
γανώσουν και να προωθήσουν προς ανακύκλωση τα 
προϊόντα, τις συσκευασίες, με την κάλυψη του σχετικού 

κόστους. 
- τίθεται υποχρέωση έως το 2023 της οργάνωσης και 
λειτουργίας συστημάτων εγγυοδοσίας και στις συσκευ-
ασίες ποτών, αναψυκτικών και ροφημάτων από αλου-
μίνιο και γυαλί μίας χρήσης, πλέον της ήδη θεσπισμένης 
αντίστοιχης υποχρέωσης για τις πλαστικές φιάλες. 
- θεσπίζεται στόχος μείωσης των αποβλήτων τροφίμων 
κατά 30%, το 2030. Η Ελλάδα παράγει πολύ περισσό-
τερα οργανικά απόβλητα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Για 
την επίτευξη του στόχου αυτού ενθαρρύνεται η χρήση 
αδιάθετων τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη κατα-
νάλωση, με την παροχή κινήτρων για τη δωρεά τους ή 
περαιτέρω με την προώθηση της χρήσης τους ως ζω-
οτροφής. 
- προωθείται η υποχρεωτική αξιοποίηση κτηνοτροφι-
κών αποβλήτων σε μονάδες βιοαερίου ή κομποστοποί-
ησης εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες στην περιοχή. 
- προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη των τροφίμων ει-
σάγονται υποχρεώσεις για μια σειρά επιχειρήσεων όπως 
οι μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων, 
υπεραγορές τροφίμων, ξενοδοχεία, μεγάλα εστιατόρια, 
να τηρούν την ιεράρχηση τροφίμων. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων θα παρακολουθείται με τη συστηματική 
καταγραφή των πλεονασμάτων τροφίμων.
- «ισχυροποιείται» το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα Συστή-
ματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, με αυστηρότερο έλεγχο 
και αύξηση λογοδοσίας
- αναβαθμίζονται οι εγκαταστάσεις των ΚΔΑΥ (Κέντρα 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) και θεσπίζονται οι 
προδιαγραφές των ανακτώμενων υλικών ώστε να μπο-
ρούν να χρησιμεύσουν για πρώτη ύλη. 
- δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να εφαρμόσουν 
το «Πληρώνω όσο Πετάω», με χαμηλότερα δημοτικά 
τέλη σε όσους παράγουν λιγότερα απόβλητα ή και ανα-
κυκλώνουν περισσότερα. Αντίθετα εκείνοι που θα συνε-
χίσουν να απορρίπτουν περισσότερα απορρίμματα θα 
πληρώνουν περισσότερα. Το «Πληρώνω όσο πετάω» 
θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους δήμους με πληθυ-
σμό άνω των 100.000 κατοίκων την 1.1.2023 ενώ την 
1.1.2028 όλοι οι δήμοι με πληθυσμό 20.000 κατοίκους 

θα πρέπει να έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους 
τον μηχανισμό «Πληρώνω όσο πετάω».
-ε πικαιροποιείται η διάταξη για το τέλος ταφής και ορί-
ζεται από 1.1.2022 στα 20 ευρώ/t με σταδιακή αύξηση 
του στα 35 ευρώ/t έως το 2025, από 1.1.2026 σε 45 
ευρώ/t και από 1.1.2027 σε 55 ευρώ/t το οποίο απο-
δίδεται στον ΕΟΑΝ από τους ΦοΔΣΑ και αξιοποιείται για 
την ενίσχυση της ανακύκλωσης. 
- εκσυγχρονίζονται και αυστηροποιούνται οι διαταξεις 
για την διαχείριση Αποβλήτων, Εκσκαφών, Κατασκευ-
ών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
- από 1.1.2022 επιβάλλεται η τοποθέτηση GPS σε όλα τα 
οδικά μέσα μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και από 
1.1.2023 σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς ΑΕΚΚ. 
- ενδυναμώνεται ο ρυθμιστικός και εποπτικός ρόλος του 
ΕΟΑΝ με τη θεσμική και οικονομική του ενίσχυση. 
Αναφερόμενος στις διατάξεις για την ενέργεια, ο υπουρ-
γός επισήμανε ότι δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στον 
ΔΕΔΔΗΕ να μπορεί να εκσυγχρονίζει τα δίκτυα και για 
να αυξηθεί η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Στηρίζονται οι μικροί παραγωγοί ηλεκτρικής 
ενέργειας σε περιοχές που μέχρι τώρα δεν είχαν δυνατό-
τητα να καταθέσουν αιτήσεις. Θεσπίζεται ο μηχανισμός 
παρακολούθησης και εποπτείας αγοράς ενέργειας από 
την ΡΑΕ.
Αναφερόμενος στις αλλαγές στον πολεοδομικό σχεδια-
σμό, ο κ. Σκρέκας είπε ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος 
νομοθετικών πρωτοβουλιών για την εκκίνηση των 
Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που θα βάλουν φρένο 
στην εκτός σχεδίου δόμηση και θα καθορίσουν χρή-
σεις γης, όρους δόμησης και περιοχές προστασίας στο 
σύνολο της Επικράτειας. «Πρόκειται για μια τεράστια 
μεταρρύθμιση που τολμούμε να κάνουμε», είπε ο κ. 
Σκρέκας και προσέθεσε ότι οι προκλήσεις είναι πολλές 
και η δουλειά δεν θα είναι εύκολη αλλά η κυβέρνηση εί-
ναι αποφασισμένη να προχωρήσει και με το ΤΕΕ για την 
ανάθεση αυτών των μελετών σε τεχνικούς συμβούλους.

Συνέχεια στη σελ. 7
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ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ βΟυΛΗΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟυ υΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Οι τοποθετήσεις των ειδικών αγορητών των κομμάτων 
Ο εισηγητής της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης είπε ότι 
το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας συνιστά έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα 
σημαντικών θεσμικών παρεμβάσεων που υλοποιεί 
η κυβέρνηση της ΝΔ, στο πλαίσιο της πράσινης με-
τάβασης. Υπογράμμισε ιδίως τις διατάξεις που στόχο 
έχουν την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και για 
την ενίσχυση της ανακύκλωσης. «Καλλιεργείται μια 
νέα αντίληψη που θέλει πολίτες και Τοπική Αυτοδιοί-
κηση να συμμετέχουν ενεργά, με κίνητρα και κυρώ-
σεις, στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων ώστε να 
αυξηθεί η ανακύκλωση και να μειωθεί η υγειονομική 
ταφή», είπε ο Μάξιμος Σενετάκης και τόνισε ότι «το 
νομοσχέδιο διαψεύδει όσους κατηγορούν κυβέρνη-
ση ότι παραδίδει τα πάντα στο ιδιωτικό κεφάλαιο, δι-
ότι εκείνο που λέει το νομοσχέδιο είναι πως το κράτος 
είναι εδώ αλλά με άλλο ρόλο».
Ο εισηγητής του ΣυΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος 
προειδοποίησε ότι τα εργαλεία για την ενίσχυση της 
ανακύκλωσης δεν είναι επαρκή και κατήγγειλε ότι η 
στοχοθέτηση είναι προσχηματική. «Πάμε στην ανα-
κύκλωση με κομμένα τα πόδια. Καύση και ιδιωτικο-
ποίηση είναι αυτό το νομοσχέδιο», είπε ο Σωκράτης 
Φάμελλος και κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι 
τελικά ενισχύει την καύση εις βάρος ανακύκλωσης 
και «πουλάει φούμαρα ότι δήθεν το νομοσχέδιο εί-
ναι υπέρ της ανακύκλωσης». Κατήγγειλε επίσης την 
ύπαρξη σκανδάλων στο χώρο της ανακύκλωσης, 
φωτογραφικές διακηρύξεις και τακτοποίηση ημετέ-
ρων του Μαξίμου την ώρα που οι Δήμοι δεν έχουν 
εξοπλισμό για να κάνουν ανακύκλωση και χάνονται 
οι πόροι της ανακύκλωσης. O βουλευτής κατήγγειλε 
επίσης ότι στο νομοσχέδιο έχει περιληφθεί και άρθρο 
για την απόσχιση του ΔΕΔΔΗΕ από τη ΔΕΗ για κατα-
στεί δυνατή η πώλησή του.
Ο ειδικός αγορητής του Κινήματος Αλλαγής 
Γιώργος Αρβανιτίδης κατηγόρησε την κυβέρνη-
ση ότι επιμένει στην ξεπερασμένη λογική για τη δη-
μιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από από-
βλητα, αντί να θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την 

πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλω-
ση. Επισήμανε δε ότι η ΕΕ δεν χρηματοδοτεί αυτή τη 
μέθοδο (σ.σ. την καύση) για την αντιμετώπιση των 
αποβλήτων και συνεπώς «προκαλούνται εύλογες 
απορίες γιατί η Ελλάδα επιλέγει το 2021 να στήσει δί-
κτυο μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων 
και υπονομεύει έτσι τους στόχους της ανακύκλωσης 
και την κυκλική οικονομία». 
Ο ειδικός αγορητής του Κινήματος Αλλαγής επισή-
μανε ότι έχουν καθυστερήσει δραματικά παρεμβά-
σεις αναγκαίες για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής 
συνείδησης και κουλτούρας ανακύκλωσης και ότι 
απουσιάζει μια εθνική στρατηγική για την κυκλι-
κή οικονομία και έναν άλλος σχεδιασμός διαχείρι-
σης αποβλήτων και ρεαλιστικά τοπικά σχέδια σε 
κάθε δήμο. Ζήτησε επίσης ενεργοποίηση όλων των 
υπουργείων, σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση, 
προκειμένου να μην κινδυνεύσει η χρηματοδότηση 
έργων από την ΕΕ για την διαχείριση και την ανακύ-
κλωση απορριμμάτων.
Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυ-
χάκης επισήμανε ότι η διαχείριση των απορριμμά-
των είναι τομέας προσέλκυσης του μεγάλου κεφα-
λαίου που επιδιώκει τη μεγιστοποίηση των κερδών 
του και όχι να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες, την 
ίδια ώρα που η διαχείριση των απορριμμάτων είναι 
σήμερα σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και 
είναι παράγοντας συνεχούς υποβάθμισης του περι-
βάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Το πρόβλημα, 
επισήμανε ο βουλευτής του ΚΚΕ, θα επιδεινωθεί αν 
επιτύχουν μεθοδεύσεις για την επιβολή της καύσης. 
«Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελούσε πά-
ντα, ιδιαίτερα όμως σήμερα, ένα πεδίο γενικευμένης 
πρακτικής της επιβάρυνσης των λαϊκών στρωμάτων 
στο όνομα του «πληρώνω όσο πετάω», που είναι χει-
ρότερο και από την λογική του κεφαλικού φόρου», 
είπε ο κ. Συντυχάκης και τόνισε το νομοσχέδιο υπη-
ρετεί φιλομονοπωλιακές επιδιώξεις και έρχεται σε 
συνέχεια του αντιλαϊκού στρατηγικού σχεδίου της 
διαχείρισης αποβλήτων του 2020. 

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης βα-
σίλης βιλιάρδος κατήγγειλε ότι στο νομοσχέδιο 
κρύβεται το σκάνδαλο της απόσχισης του ΔΕΔΔΗΕ 
και της περαιτέρω απαξίωσης της ΔΕΗ. Αναφερόμε-
νος στον βασικό κορμό του σχεδίου νόμου, για απορ-
ρίμματα και απόβλητα, είπε ότι «ξηλώνεται ο νόμος 
Χατζηδάκη» αλλά παραμένει ως έχει η διάταξη για 
την καύση των αποβλήτων, με τη δημιουργία τεσ-
σάρων μονάδων, όπως προβλέπει το εθνικό σχέδιο 
για τη διαχείριση των αποβλήτων, το οποίο «υπονο-
μεύει την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 
των υλικών». Μεταξύ άλλων, ο ειδικός αγορητής 
της Ελληνικής Λύσης επισήμανε ότι δεν λαμβάνονται 
καθαρές αποφάσεις για την ανάκληση της λειτουρ-
γίας αναποτελεσματικών συστημάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης και επιβάλλεται ένα ομιχλώδες καθεστώς 
προστίμων, τα οποία είναι πολύ πιθανό πως δεν θα 
εισπραχθούν ποτέ, ενώ τα τοπικά και περιφερειακά 
σχέδια διαχείρισης αποβλήτων παραμένουν απλά 
ευχολόγια, αφού δεν περιλαμβάνουν τεχνικοοικονο-
μική ανάλυση και εκτίμηση του κόστους των επενδύ-
σεων ούτε την περιγραφή δεικτών προόδου. 
Ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρ-
σένης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέλει να 
ιδιωτικοποιήσει όλα τα απορρίμματα, με εγγυημένες 
ποσότητες, χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 
άρα με μακροχρόνιες δεσμεύσεις, διότι διαφορετικά 
δεν θα χρηματοδοτήσουν οι τράπεζες». «Μας κλει-
δώνετε σε ένα κόσμο χωρίς ανακύκλωση», είπε ο 
Κρίτων Αρσένης και προειδοποίησε πως οποτεδήπο-
τε δεν υπάρχει επαρκής ανακύκλωση, οι πολίτες θα 
πληρώνουν πρόστιμο και οποτεδήποτε δεν επιτυγχά-
νει η Ελλάδα τους στόχους για την ανακύκλωση, θα 
συμβάλλει περισσότερο στον ευρωπαϊκό προϋπολο-
γισμό. Αυτό, όπως τόνισε ο βουλευτής του ΜέΡΑ25, 
θα γίνει με την ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων, 
με τις εγγυημένες ποσότητες απορριμμάτων, με την 
καταστροφή των δυνατοτήτων ανάκτησης ανακυ-
κλώσιμων υλικών. 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕυΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΚΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟυ ΑΕΡΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την 
Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω 
της κακής ποιότητας του αέρα που οφείλεται στα υψηλά 
επίπεδα διοξειδίου του αζώτου (NO2). Όταν σημειώνεται 
υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από την 
ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφα-
λίσουν τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε η περίοδος 
υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης 
για μηδενική ρύπανση δίνουν έμφαση στη σημασία που 
έχει η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συ-
γκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν 
δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των 
προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη 
νομοθεσία της ΕΕ έχει καίρια σημασία για την αποτελεσματι-
κή προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του 
φυσικού περιβάλλοντος.
Το διοξείδιο του αζώτου (NO2) εκπέμπεται κυρίως από 
ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η οδική κυκλοφορία 
-ιδίως των πετρελαιοκίνητων οχημάτων- και η βιομηχανία. 
Η συγκεκριμένη μορφή ρύπανσης προκαλεί σοβαρές ασθέ-
νειες, όπως άσθμα και μειωμένη πνευμονική λειτουργία.
Η Ελλάδα καταγράφει συνεχώς και σταθερά υπέρβαση της 
ετήσιας οριακής τιμής NO2 στην Αθήνα. Επίσης, δεν έλαβε 
τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι 
όσο το δυνατόν συντομότερη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμε-
ρα οι ελληνικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς 
και, επομένως, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ιστορικό
Βάσει της αρχής της επικουρικότητας, η νομοθεσία της ΕΕ 
για τον ατμοσφαιρικό αέρα αφήνει στα κράτη μέλη την 
ευχέρεια να επιλέξουν τα μέσα για τη συμμόρφωση με τις 
οριακές τιμές που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία. 
Παρά την υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίζουν 
καλή ποιότητα του αέρα για τους πολίτες τους, η ατμοσφαι-
ρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα σε πολλά 
μέρη, ενώ η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στις αστικές 
περιοχές.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί στην ΕΕ 
το κυριότερο πρόβλημα υγείας που οφείλεται στο περιβάλ-

λον. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος, κάθε χρόνο περίπου 400.000 πρώιμοι θά-
νατοι στην ΕΕ μπορούν να αποδοθούν στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Η συγκεκριμένη μορφή ρύπανσης προκαλεί σο-
βαρές ασθένειες, όπως άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα 
και καρκίνο των πνευμόνων.

υΠΕΝ : Ενημερωτικό Σημείωμα  για την ανακοί-
νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
ποιότητα του αέρα στην Αθήνα 
Το πρόβλημα των υπερβάσεων της μέσης ετήσιας ορια-
κής τιμής διοξειδίου του αζώτου στον οικισμό της Αθήνας 
είναι διαχρονικό. Από το 2000, όταν ξεκίνησαν οι σχετικές 
μετρήσεις, παρουσιάζονται σταθερά υψηλές τιμές οξειδίων 
του αζώτου μόνο στους σταθμούς παρακολούθησης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης που χαρακτηρίζονται ως κυκλο-
φορίας οχημάτων.
Με την  εφαρμογή της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότη-
τα του ατμοσφαιρικού αέρα και για καθαρότερο αέρα στην 
Ευρώπη, η χώρα υποχρεώνεται για την αντιμετώπιση των 
υπερβάσεων να εκπονήσει και να θεσπίσει επιχειρησιακό 
σχέδιο.
Λόγω μη επίτευξης των οριακών τιμών και μη θέσπισης 
κατάλληλου επιχειρησιακού προγράμματος, η ΕΕ μας έχει 
αποστείλει:
• Επιστολή προκαταρκτικής διερεύνησης EU PILOT 
8496/2016, όπου ζητά πληροφόρηση αναφορικά με τα μέ-
τρα που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν προς την κατεύθυνση 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Οδηγίας
• Προειδοποιητική επιστολή  Παράβαση 2018/2361 (Ια-
νουάριος 2019), σχετικά με τις διαχρονικές υπερβάσεις της 
ετήσιας οριακής τιμής για το διοξείδιο του αζώτου στον οι-
κισμό της Αθήνας και την απουσία επιχειρησιακού σχεδίου 
και κατάλληλων μέτρων που θα αντιμετωπίζουν αποτελε-
σματικά τη διαχρονικά συνεχιζόμενη υπέρβαση των τιμών 
ΝΟ2 για την περιοχή της Αθήνας και τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας το συντομότερο δυνατό
• Αιτιολογημένη Γνώμη Παράβαση 2018/2361 (Φεβρου-
άριος 2020), με τις ίδιες αιτιάσεις που αναφέρονταν στην 
προειδοποιητική επιστολή
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 15-7-2021 να πα-
ραπέμψει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα 
υψηλά επίπεδα διοξειδίου του Αζώτου.
Μέχρι σήμερα η χώρας μας έχει εφαρμόσει πλειάδα μέτρων 

προκειμένου να επιτύχει μείωση των υπερβάσεων διοξειδί-
ου του αζώτου που οφείλονται κατά κύριο λόγο στην κυ-
κλοφορία των οχημάτων.
Μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνονται:
• Έργα υποδομών στον οικισμό της Αθήνας
• κατασκευή υπόγειου δικτύου μητροπολιτικού σιδηροδρό-
μου (ΜΕΤΡΟ) Το καλοκαίρι του 2022 ξεκινά η λειτουργία 
των 3 τελευταίων σταθμών της επέκτασης προς τον Πει-
ραιά, ενώ θα ξεκινήσουν και τα έργα για την κατασκευή της 
νέας γραμμής 4 
• κατασκευή δικτύου σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ) – Τον Σε-
πτέμβρη τίθεται σε λειτουργία η επέκταση προς τον Πειραιά 
• κατασκευή σύγχρονου προαστιακού σιδηροδρόμου 
• επέκταση οδικών αξόνων ταχείας κυκλοφορίας (είναι σε 
εξέλιξη οι μελέτες για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού)  
• Έργα αποσυμφόρησης του κυκλοφοριακού φόρτου
• πράσινος δακτύλιος
• έξυπνη διαχείριση του συστήματος κυκλοφορίας
• Ενίσχυση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
• κατασκευή δικτύου λεωφορειολωρίδων
• εφαρμογή προγράμματος τηλεματικής για την ενημέρωση 
των επιβατών στις στάσεις
• Μέτρα σχετικά με τον στόλο των οχημάτων
• ανανέωση του στόλου των ΤΑΞΙ
• ανανέωση του στόλου των ΕΙΧ αυτοκινήτων και ελαφρών 
φορτηγών μέσω απόσυρσης οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας
• υπολογισμός τελών κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές  CO2
• τεχνικός έλεγχος κυκλοφορίας οχημάτων
Επίσης, το τελευταίο διάστημα μέσω των δύο θεσμοθετημέ-
νων προγραμμάτων: του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 
και το Κλίμα, καθώς και του Εθνικού Προγράμματος Ελέγ-
χου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης έχουν υιοθετηθεί επιπλέον 
μέτρα με σημαντικότερο αυτό της προώθησης της ηλεκτρο-
κίνησης μέσω δέσμης συγκεκριμένων θεσμοθετημένων 
δράσεων.
Συγκεκριμένα: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
τον Αύγουστο του 2020 έθεσε σε λειτουργία το πρόγραμμα 
«Κινούμαι Ηλεκτρικά» ύψους 100 εκατ. ευρώ για το 2020 
και το 2021, με σκοπό την παροχή οικονομικών κινήτρων 
για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. 

Συνέχεια στη σελ. 9
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕυΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟυ ΑΕΡΑ
ΥΠΕΝ : Ενημερωτικό Σημείωμα  για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ποιότητα του αέρα στην Αθήνα

ΤΟυΛΑΧΙΣΤΟΝ 67 ΤΑ ΘυΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜυΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕυΡΩΠΗ
Δραματική η κατάσταση στη δυτική Γερμανία

Συνέχεια από τη σελ. 8

Οι επιδοτήσεις προβλέπουν:
•         Φυσικά πρόσωπα: 20% έως 6.000 ευρώ (για αμιγώς ηλε-
κτρικά)
•         Νομικά πρόσωπα: 15% έως 5.500 ευρώ 
•         Δίκυκλα, τρίκυκλα: 20% έως 800 ευρώ
•         Ηλ. ποδήλατα: 20% έως 800 ευρώ
Αποτελέσματα του «Κινούμαι Ηλεκτρικά»:
•         Από την έναρξη του προγράμματος τον περασμένο Αύγουστο 
έως σήμερα, έχουν κατατεθεί 13.944 αιτήσεις 
•         Με στόχο τα 1.315 οχήματα του ΕΣΕΚ το 2020 ταξινομήθη-
καν 2.135 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με μερίδιο στις νέες ταξινομήσεις 
2.6% 
•         Την πενταετία 2015-2019 ταξινομήθηκαν συνολικά 1.400 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα
•         Το πρώτο τετράμηνο του 2021 το ποσοστό σε νέες ταξινομή-
σεις έφτασε στο 5,4%, καλύπτοντας ήδη το 50% του στόχου που 
έχει τεθεί στο ΕΣΕΚ για τη χρονιά αυτή 
Εκτός από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», παρεμβάσεις για την προώ-
θηση της ηλεκτροκίνησης θα χρηματοδοτηθούν και από το Τα-

μείο Ανάκαμψης. Έχουν δεσμευθεί πόροι ύψους 440 εκατ. ευρώ 
οι οποίοι θα διατεθούν ως εξής:  
•          220 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση μονάδων με σκοπό την 
κατασκευή ηλεκτρικών δικύκλων και εξαρτημάτων για ηλεκτρο-
κίνητα οχήματα 
•          100 εκατ. ευρώ για τον εξηλεκτρισμό του στόλου των λεωφο-
ρείων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών
•          80 εκατ. ευρώ για τη χωροθέτηση έως και 10.000 σημείων 
φόρτισης σε όλη τη χώρα
•          40 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση έως και 2.000 ταξί με 
την παροχή οικονομικών κινήτρων (20.000 ευρώ για κάθε ταξί, 
το οποίο αυξάνεται στις 22.500 ευρώ μαζί με την απόσυρση)  
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει 
δρομολογήσει πρόγραμμα ύψους 30 εκατ. ευρώ που αφορά στην 
επιχορήγηση δήμων για την προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών 
μέσων μεταφοράς. Η πρωτοβουλία αφορά στην επιχορήγηση 
δήμων (πλην των μητροπολιτικών) για την ανάπτυξη κοινόχρη-
στων και δημόσια προσβάσιμων υποδομών για την προώθηση 
μετακινήσεων με φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς, 
όπως ηλεκτρικά και απλά ποδήλατα, με σκοπό να περιοριστεί η 
χρήση ΙΧ και να μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

Η πρωτοβουλία αυτή προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία 
δικτύου κοινόχρηστων ποδηλάτων (ηλεκτρικών και συμβατι-
κών) και την ανάπτυξη δικτύου κοινόχρηστων φορτιστών ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων. Οι φορτιστές θα εγκατασταθούν κοντά 
στους σταθμούς μίσθωσης ποδηλάτων και θα επιτρέπουν στους 
οδηγούς να σταθμεύουν και να φορτίσουν τα ηλεκτρικά αυτοκί-
νητά τους, προκειμένου να συνεχίσουν τις μετακινήσεις τους εντός 
της πόλης με κοινόχρηστα ποδήλατα.  
Παράλληλα, και προκειμένου να καλυφθεί πλήρως η απαίτηση 
της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ η χώρας μας, μέσω Σύμβασης που έχει 
υπογραφεί στις 12-3-2021, εκπονεί Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 
για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον οικισμό 
της Αθήνας. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξης 2014-2020» και έχει διάρκεια 12 μήνες.
Για υπερβάσεις διοξειδίου του αζώτου καταδικάσθηκαν το 2019 
η Γαλλία σε 12 ζώνες της χώρας και η Γερμανία το 2021 σε 26 
ζώνες της χώρας. Επίσης η Ισπανία παραπέμφθηκε τον Ιούνιο 
του 2019 για υπερβάσεις σε 3 πόλεις και εκκρεμεί η απόφαση του 
δικαστηρίου.

Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε 
τουλάχιστον 67 ανθρώπους, ενώ πολλοί άλλοι αγνοούνται 
ακόμη, στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία όπου η καγκε-
λάριος Άγκελα Μέρκελ έκανε λόγο για «τραγωδία», την ώρα 
που πολλοί πολιτικοί ηγέτες αποδίδουν το φαινόμενο στην 
κλιματική αλλαγή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, οι ζημιές είναι 
πολλές. Όμως η κατάσταση είναι δραματική στη δυτική Γερ-
μανία, όπου οι αρχές έκαναν απόψε λόγο για τουλάχιστον 59 
νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.
Πολλά χωριά παραμένουν αποκομμένα από τον υπόλοιπο 
κόσμο και εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός 
των θυμάτων θα είναι ακόμη πιο βαρύς. Δεκάδες άνθρωποι 
αγνοούνται.
Η αστυνομία του κρατιδίου της Ρηνανίας-Βόρειας Βεστφαλίας 
ανακοίνωσε απόψε ότι βρέθηκαν άλλα 5 πτώματα, ανεβάζο-
ντας τον αριθμό των νεκρών στους 31. Στη γειτονική Ρηνανί-
α-Παλατινάτο, έχουν χάσει τη ζωή τους 28 άνθρωποι.
«Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες», 
ανέφερε ένα στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών της Βό-
ρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.
Οι πλημμύρες αυτές είναι μια από τις χειρότερες φυσικές κα-
ταστροφές που έχουν σημειωθεί στη μεταπολεμική Γερμανία. 
Πολλές πόλεις και χωριά έχουν κατακλυσθεί από τα νερά των 
ποταμών που υπερχείλισαν μετά τις βροχές, παρασέρνοντας 
στο πέρασμά τους αυτοκίνητα, καταστρέφοντας σπίτια και 
αναγκάζοντας του κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο 
στις στέγες για να γλιτώσουν.

Στις περιοχές όπου τα νερά άρχισαν να υποχωρούν, οι σοκα-
ρισμένοι ακόμη κάτοικοι άρχισαν να επιθεωρούν ό,τι απέμεινε 
από τα σπίτια και τις γειτονιές τους.
Στην πόλη Σουλντ, από τα σπίτια απέμειναν μόνο σπασμένα 
δοκάρια και σωροί από χαλάσματα. Οι δρόμοι είναι αποκλει-
σμένοι από τα συντρίμμια και τα πεσμένα δέντρα ενώ ψάρια 
σπαρταρούν κυριολεκτικά στις λιμνούλες που έχουν σχημα-
τιστεί στη μέση του οδοστρώματος. «Έβρεχε συνεχώς για 
δυο-τρεις μέρες. Ίσως και τέσσερις, έχασα το μέτρημα», είπε 
ο Κλάους Ραντερμάχερ, που ζει στο Σουλντ εδώ και 60 χρό-
νια. «Είδα την πιτσαρία να πλημμυρίζει, μισή ώρα αργότερα 
πλημμύρισε και ο φούρνος. Υπάρχει ένα κάμπινγκ εκεί πέρα 
και άρχισαν να περνούν από εδώ τροχόσπιτα και σκηνές, φιά-
λες αερίου να επιπλέουν στο νερό. Ήμασταν ανήμποροι, έγινε 
τόσο γρήγορα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.
Στην οινοπαραγωγό περιοχή Αρβάιλερ, στη Ρηνανία-Παλα-
τινάτο, υπερχείλισε ο ποταμός Αρ και τα νερά κατέστρεψαν 
τουλάχιστον έξι σπίτια. Οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν φτυάρια 
χιονιού και σκούπες για να απομακρύνουν τη λάσπη από τα 
σπίτια και τα καταστήματά τους. «Αιφνιδιάστηκα. Είχα σκε-
φθεί ότι κάποια μέρα μπορεί να έφτανε εδώ το νερό, όχι όμως 
έτσι. Αυτό δεν είναι πόλεμος – απλώς η φύση αντεπιτίθεται. 
Επιτέλους, θα πρέπει να αρχίσουμε να την προσέχουμε», σχο-
λίασε ένας κάτοικος, ο Μίχαελ Άχρεντ.
Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί στο Εουσκίρχεν, στα νότια της 
Βόννης. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εκκενώσουν τα 
σπίτια τους και ειδικά συνεργεία αντλούν νερό από ένα φράγ-
μα, στα νότια του Εουσκίρχεν, καθώς εκφράστηκαν φόβοι ότι 

μπορεί να έσπαγε.
Πλημμύρες αναφέρθηκαν επίσης στην Κολονία και το Χάγκεν 
ενώ στο Λεβερκούζεν απομακρύνθηκαν 400 άνθρωποι από 
ένα νοσοκομείο. Στο Βούπερταλ οι ντόπιοι είπαν ότι τα υπό-
γεια πλημμύρισαν και τα σπίτια τους δεν έχουν πια ρεύμα. 
«Δεν μπορώ ούτε να μαντέψω πόσο μεγάλη θα είναι η ζημιά», 
είπε ο Καρλ-Χάιντς Σάμαν, ιδιοκτήτης ενός νάιτκλαμπ.
Εκατοντάδες στρατιώτες βοηθούν την αστυνομία και την 
πυροσβεστική στο έργο της διάσωσης στη Γερμανία. Αναπτύ-
χθηκαν άρματα για να καθαρίσουν τους δρόμους από τις λά-
σπες και τα πεσμένα δέντρα ενώ ελικόπτερα διέσωσαν όσους 
είχαν εγκλωβιστεί σε στέγες κτιρίων.
Περίπου 200.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 
λόγω της πλημμύρας.
Στο Βέλγιο, περίπου 10 σπίτια κατέρρευσαν στο Πεπινστέρ, 
αφού τα νερά του ποταμού Βεσντρ κατέκλυσαν την πόλη. 
Εκκενώθηκαν περισσότερες από 1.000 κατοικίες. Η βροχή 
προκάλεσε και πολλά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνί-
ες. Ακυρώθηκαν τα δρομολόγια της υπερταχείας Thalys από 
το Βέλγιο για τη Γερμανία. Έχει επίσης διακοπεί η ναυσιπλοΐα 
στον ποταμό Μεύση. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 
τέσσερις αγνοούνται. Μεταξύ αυτών είναι και ένα 15χρονο 
κορίτσι που παρασύρθηκε από τα νερά ενός ποταμού.
Στη γειτονική Ολλανδία, τα νερά προκάλεσαν πολλές ζημιές σε 
σπίτια στην επαρχία Λίμπουργκ, όπου εκκενώθηκαν πολλοί 
οίκοι φροντίδας ασθενών και ηλικιωμένων.
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ΚυΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: H ΚυβΕΡΝΗΣΗ ΔΙΝΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑβΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΝΑυΠΗΓΙΚΗΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. ΣΚΑΛΚΟΣ: Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟυ υΠ. ΑΝΑΠΤυΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣυΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟυ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟυ 
ΠΛΑΙΣΙΟυ ΤΟυ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔυΣΕΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤυΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟβΛΗΤΑΣ 4 ΣΤΟΝ 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟυ

Συνάντηση με τον πλειοδότη του διαγωνισμού για τα Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά, Γιώργο Προκοπίου, είχε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου 
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για την εξέλιξη του διαγωνισμού και τόνισε ότι «η κυβέρ-
νηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αναβίωση της ναυπηγικής βιομη-
χανίας στην Ελλάδα, ύστερα από μία μεγάλη περίοδο παρακμής που 
πέρασε ο κλάδος». Επεσήμανε δε, μεταξύ άλλων, και τον ιδιαίτερο 
ρόλο που έχουν τα ναυπηγεία για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός 
εμπνέουν εμπιστοσύνη και εξέφρασε τη δική του εμπιστοσύνη στις 

προοπτικές της χώρας. «Αρχίζει η απογείωση της ελληνικής οικονο-
μίας και της ελληνικής νοοτροπίας», είπε χαρακτηριστικά, ενώ στη 
συνέχεια ανέλυσε τα σχέδιά του για τα ναυπηγεία, που αφορούν 
τόσο στην κατασκευή πλοίων υψηλής προστιθέμενης αξίας όσο και 
στις επισκευές σκαφών
Επίσης, σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει υψηλού επιπέδου ανθρώ-
πινο δυναμικό και πως η ανάπτυξη του ναυπηγείου θα δώσει τη 
δυνατότητα απασχόλησης νέων ανθρώπων υψηλής εξειδίκευσης, 
πολλοί εκ των οποίων σήμερα βρίσκονται στο εξωτερικό.
«Η Ελλάδα, που είναι η πρώτη ναυτική δύναμη στον κόσμο, πρέπει 
να γίνει η πρώτη και στην καινοτομία στον ναυπηγοεπισκευαστικό 

κλάδο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ειδική συζήτηση και για την 
απασχόληση των εργαζόμενων στα ναυπηγεία.
Παρόντες στη συνάντηση, από την πλευρά της κυβέρνησης, ήταν 
ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός παρά 
τω πρωθυπουργώ Θόδωρος Λιβάνιος, ο γενικός γραμματέας του 
πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης και ο επικεφαλής του οι-
κονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) βρίσκεται στο σχεδιασμό του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αναφέρει σε χθε-
σινό άρθρο του που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του 
υπουργείου, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος.
Ο γενικός γραμματέας, στο άρθρο του με τίτλο «Το νέο πλαίσιο 
διαχείρισης των δημοσίων πόρων» υπογραμμίζει ότι πλευρές του 
ΠΔΕ παραμένουν ίδιες από τη δεκαετία του 1950.
Συγκεκριμένα στο άρθρο αναφέρονται τα εξής, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ:
Η 1η Ιουλίου σηματοδότησε την τυπική έναρξη εφαρμογής του 
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το οποίο θεσπίστη-
κε με το ν. 4635/2019 και αφορά τη διαχείριση των δημοσίων 
επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 10 δισ. ευρώ για την 
πενταετία 2021-2025. To διάστημα μέχρι το τέλος του έτους θα 
είναι μεταβατικό για την καλύτερη προσαρμογή των φορέων 
χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ). Με την έναρξη του 2022 κάθε χρηματοδότηση του ΠΔΕ θα 
περνάει υποχρεωτικά μέσα από το ΕΠΑ.
Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης έρχεται να απαντήσει σε πραγ-
ματικές ανάγκες του αναπτυξιακού προγραμματισμού των δημο-
σίων επενδύσεων της χώρας, όπως αυτές έχουν αναδειχθεί και 
επισημανθεί κατ’ επανάληψη τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα 

με το νέο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΠΑ:
- Προωθούμε τον πενταετή προγραμματισμό και οργανώνουμε 
την συστηματική παρακολούθηση των αναπτυξιακών δράσεων 
του ΠΔΕ προκειμένου να σχεδιάσουμε μεσοπρόθεσμα, πέρα από 
τον κοντόθωρο ορίζοντα των βραχυπρόθεσμων επιλογών.
- Ενισχύουμε τη λογοδοσία με την υιοθέτηση ενός κοινού πλαισί-
ου διαχείρισης.
- Οι φορείς χρηματοδότησης (Υπουργεία και Περιφέρειες) δια-
χειρίζονται τα έργα τους χωρίς τη μεσολάβηση του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
- Διευκολύνουμε την αποδέσμευση του εθνικού ΠΔΕ από έργα 
που λιμνάζουν ανενεργά επί χρόνια ώστε να δημιουργήσουμε νέο 
χώρο για ένταξη νέων έργων.
- Επιτρέπουμε τις συνέργειες των εθνικών πόρων με άλλες πηγές 
χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).
- Προτεραιοποιούμε τη συμβολή των εθνικών πόρων στις ανα-
πτυξιακές κατευθύνσεις της χώρας και ειδικότερα στους πυλώνες 
της έξυπνης ανάπτυξης, της πράσινης ανάπτυξης, της κοινωνικής 
ανάπτυξης, της ανάπτυξης υποδομών και της ενίσχυσης της εξω-
στρέφειας.
- Δίνουμε τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών προγραμμάτων (απο-
θεματικό), όπως αυτό που σχεδιάζουμε για τις έκτακτες ανάγκες 
αλλά και τις φυσικές καταστροφές.
Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης συνοδεύεται από ολοκληρω-

μένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, εγκεκριμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) ενώ προχωρήσαμε στη 
σύσταση και λειτουργία οργανικής δομής για την αποτελεσματική 
διαχείρισή του.
Ωστόσο, οι παρεμβάσεις μας για τον εξορθολογισμό του ΠΔΕ δεν 
περιορίζονται στο ΕΠΑ. Προχωρούμε σε προσαρμογή του ηλε-
κτρονικού προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων (e-pde) 
για την διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων 
καθώς επίσης και επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, ένα σχέδιο δράσης για την καλύτερη 
αποτύπωση, πρόβλεψη και ταξινόμηση των δαπανών του ΠΔΕ.
Ακόμη στο σχεδιασμό μας βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός του κα-
νονιστικού πλαισίου του ΠΔΕ πλευρές του οποίου παραμένουν 
ίδιες από τη δεκαετία του 1950. Το σχετικό έργο, που πρόκειται να 
υλοποιηθεί μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμίσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REFORM) και το οποίο μόλις ξεκίνησε, 
περιλαμβάνει κριτική επισκόπηση της εφαρμογής της πρωτογε-
νούς και δευτερογενούς νομοθεσίας καθώς και προτάσεις για ένα 
νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες επενδύσεις στη χώρα μας.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω εκτιμούμε ότι η αποτελεσματική 
εφαρμογή του ΕΠΑ σε συνδυασμό με το υπό διαμόρφωση νέο 
πλαίσιο διαχείρισης του ΠΔΕ θα αποτελέσουν μία σημαντική με-
ταρρύθμιση στην πορεία αξιοποίησης των δημοσίων πόρων στη 
χώρα μας.

Την αντίθεσή του στην πώληση από την ΕΤΑΔ έκτασης στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται η Προβλήτα 4 στην Ακτή Σκαραμαγκά, 
εκφράζει με ψήφισμα διαμαρτυρίας ο Δήμος Χαϊδαρίου ενώ έχει 
ήδη αποστείλει προς την ΕΤΑΔ και εξώδικο, όπου τεκμηριώνονται 
τα νομικά επιχειρήματα του Δήμου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Παράλληλα, ο Δήμος έχει αποστείλει εξώδικα και προς τον Ειδικό 
Διαχειριστή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τόσο κατά τον προ-
ηγούμενο διαγωνισμό που είχε αποβεί άκαρπος όσο και κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου διαγωνισμού. Στα εξώδικα αυτά προς τον 
Ειδικό Διαχειριστή επισημαίνεται ότι στο προς πώληση ακίνητο 
των ΕΝΑΕ ανήκουν και ΚΑΕΚ που, σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, 
ανήκουν στον Δήμο Χαϊδαρίου. Παρόλα αυτά, καμιά εξήγηση 

-ούτε καν προφορική- δεν δόθηκε, σύμφωνα με τον Δήμο Χαϊδα-
ρίου, από τον Ειδικό Διαχειριστή των ΕΝΑΕ και η νέα προκήρυξη 
περιλαμβάνει ξανά τα ΚΑΕΚ του Δήμου Χαϊδαρίου. 
Για την Προβλήτα 4, στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι η πώλησή 
της από την ΕΤΑΔ δεν είναι νόμιμη. Αυτό συμβαίνει επειδή η 
Προβλήτα 4 αποτελεί ζώνη παραλίας και αιγιαλού και πρέπει να 
διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ο κοινόχρηστος χαρακτήρας 
της και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν. Επίσης, στο 
ψήφισμα τονίζεται ότι η Προβλήτα 4 δεν είναι κατά κανένα τρόπο 
απαραίτητη για την λειτουργία των Ναυπηγείων.
Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδα-
ρίου, αποφασίστηκε ο συντονισμός ενεργειών και η συνεργασία 

με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας που εκφράζει 
όλους τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας (Αγίας Βαρβάρας, Αγίων 
Αναργύρων - Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρού-
πολης, Χαϊδαρίου και Φυλής). Ας σημειωθεί ότι ο ΑΣΔΑ έχει ήδη 
λάβει ομόφωνα αντίστοιχο ψήφισμα όπου ζητά την απόδοση της 
Προβλήτας 4 στους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας.
Επίσης, το ΔΣ Χαϊδαρίου αποφάσισε την ενημέρωση και άλλων 
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την άμεση ενεργοποίηση 
όλων των διαθέσιμων συνεργειών στην Δυτική Αθήνα -κόμματα, 
φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας, σωματεία, σύλλογοι, εθελο-
ντικές οργανώσεις, κινήσεις πολιτών. 
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ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΛΟΠυ: ΔυΟ ΝΕΑ ΕΡΕυΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ ΣΕ ΣυΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟΝ ΟΚΤΩβΡΙΟ Η ALITALIA «ΚΛΕΙΝΕΙ» ΚΑΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ Η ITA  - ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣυΝΔΙΚΑΤΩΝ

Νέες τάσεις στη ζήτηση ακινήτων προς πώληση από το εξω-
τερικό διαγράφονται για το καλοκαίρι του 2021, σύμφωνα με 
τον δείκτη ζήτησης SDI, ο οποίος διαμορφώνεται από τον όγκο 
αναζητήσεων του Spitogatos, ιστοσελίδας αγγελιών ακινήτων 
στην Ελλάδα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Συγκεκριμένα, η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης για 
ακίνητα προς πώληση στην Ελλάδα, σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο πέρσι, είναι η Ισπανία με 323%. Παράλληλα, χώρες της 
ομογένειας όπως η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμε-
ρικής επιστρέφουν στο προσκήνιο με τη ζήτηση από αυτές τις 
χώρες να αυξάνεται κατά 70% και 20% αντίστοιχα.
Πού όμως αναζητούν κατοικίες προς πώληση οι κάτοικοι του 
εξωτερικού; Οι 5 πιο δημοφιλείς περιοχές για τους εν λόγω 
χρήστες της πλατφόρμας του Spitogatos είναι οι Κυκλάδες, το 

κέντρο της Αθήνας, τα Νότια Προάστια της Αθήνας, η Χαλκιδική 
και τα προάστια της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης, τα 5 νησιά στα οποία 
αναζητούν ακίνητα προς πώληση οι κάτοικοι του εξωτερικού, 
είναι η Νάξος, η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Σύρος, 
ενώ στην Αθήνα, οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι προσβλέπουν σε 
αγορά στην περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός, στο ιστορικό κέ-
ντρο της Αθήνας, στο Παγκράτι, στους Αμπελοκήπους και στην 
Κυψέλη. 
Η πλειονότητα των δυνητικών αγοραστών από το εξωτερικό 
που αναζητά ακίνητο στο Βορρά, ενδιαφέρεται για το κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, την Τούμπα, τις περιοχές Ανάληψη-Μπό-
τσαρη-Νέα Παραλία και Φάληρο-Ιπποκράτειο, καθώς και την 
‘Ανω Πόλη, ενώ στη Χαλκιδική οι 5 πιο δημοφιλείς περιοχές 

είναι η Κασσάνδρα, η Σιθωνία, η Καλλικράτεια, η Παλλήνη και 
τα Μουδανιά.
«Φέτος, παρατηρούμε μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας 
των ιστοσελίδων και εφαρμογών του δικτύου μας από χώρες 
του εξωτερικού, σε σχέση με το 2020 αλλά και με προηγούμενα 
έτη» σημειώνει ο CEΟ του Spitogatos, Δημήτρης Μελαχροινός. 
«Φαίνεται ότι οι χώρες με παραδοσιακό ενδιαφέρον για ελληνι-
κά ακίνητα παραμένουν στην κορυφή της λίστας αναζητήσεων, 
κάποιες μάλιστα παρουσιάζοντας έντονη ετήσια αύξηση όπως 
για παράδειγμα η Γερμανία. Από την άλλη, είναι αξιοσημείωτη 
η απουσία της Κίνας από το τοπ 10. Αναμένουμε όλο αυτό το 
έντονο ενδιαφέρον να οδηγήσει σε αύξηση των συναλλαγών».

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟ-
ΠΥ) ανακοίνωσε την υλοποίηση δύο νέων ερευνητικών προ-
γραμμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον, σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον αναπληρωτή καθηγητή 
Παύλο Αβραμίδη ως επιστημονικό υπεύθυνο. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρώτο έργο αφορά στην 
αποτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε αέρια του 
θερμοκηπίου για όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας 
και διακίνησης των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας και των συνε-
ξαρτώμενων λειτουργιών του κλάδου, μέσω της ανάλυσης του 
κύκλου ζωής των ελληνικών καλλιεργούμενων ψαριών των 
εταιρειών-μελών της ΕΛΟΠΥ. 
Το δεύτερο έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη οδηγιών και πρω-
τοκόλλων για την περιβαλλοντική παρακολούθηση της επίδρα-
σης των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον 
και την ανάπτυξη ενός εφαρμόσιμου μοντέλου περιβαλλοντικής 
προσομοίωσης για καθημερινή χρήση στην παραγωγική διαδι-
κασία. Μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου αυτού, 

θα επιχειρηθεί, σε επιλεγμένες μονάδες των εταιρειών-μελών 
της ΕΛΟΠΥ, η εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
στο θαλάσσιο οικοσύστημα. 
Σκοπός των ερευνητικών προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη 
οδηγών καλών πρακτικών για τον κλάδο, σε συμμόρφωση με 
το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, τις 
βασικές αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΛΟΠΥ, τις απαι-
τήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, την ευρωπαϊκή οδηγία για τα 
ύδατα 2000/60ΕΚ και των διεθνών προτύπων περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας. Μέσα από την εκπόνηση των συγκεκριμένων 
έργων, τα μέλη της ΕΛΟΠΥ θα έχουν τη δυνατότητα να εκτιμούν 
και να ελέγχουν συνεχώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής για τα είδη τσιπούρα, 
λαβράκι, κρανιό και φαγκρί (από τον ιχθυογεννητικό σταθμό 
μέχρι τη συσκευασία και μεταφορά τους στα σημεία πώλησης), 
αλλά και να εντοπίζουν ευκαιρίες για την περαιτέρω μείωση 
των επιπτώσεων της παραγωγής των προϊόντων ελληνικής 
ιχθυοκαλλιέργειας στο περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι η ΕΛΟΠΥ, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής 
ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τη δημι-
ουργία οδηγών για τις σωστές πρακτικές σε κάθε τομέα λειτουρ-
γίας του κλάδου, επενδύει συστηματικά στη συνεργασία με την 
επιστημονική και την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, για την 
υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και επιστημονικών 
μελετών. Ήδη, το 2020, σε συνεργασία με το τμήμα Βιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκπόνησε τον οδηγό ευζωίας μεσο-
γειακών ιχθύων, ο οποίος εγκρίθηκε από το ΥΠΑΑΤ και αποτελεί 
εθνικό οδηγό για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. 
«Η θεσμοθέτηση στενών σχέσεων με τον επιστημονικό και ακα-
δημαϊκό κλάδο αποτελεί άρρηκτο κομμάτι της δραστηριότητας 
της ΕΛΟΠΥ, με γνώμονα την γαλάζια ανάπτυξη, ενώ παράλλη-
λα στηρίζει τους μελλοντικούς συνεργάτες της, τους σημερινούς 
φοιτητές της χώρας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μελετήσουν 
στην πράξη υπάρχουσες, νέες και εξελιγμένες τεχνικές του κλά-
δου» τονίζεται σχετικά στην ανακοίνωση της ΕΛΟΠΥ.

Βάσει συμφωνίας που επετεύχθη από την ιταλική κυβέρνηση 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ιταλικός δημόσιος αερομεταφο-
ρέας Alitalia θα σταματήσει να υφίσταται, και από τις 15 Οκτω-
βρίου θα «απογειωθεί» η νέα κρατική αεροπορική εταιρία Ita, 
αναφέρει το ΑΠΕ. 
 «Η νέα εταιρία θα είναι ανταγωνιστική στην ιταλική αλλά και 
στη διεθνή αγορά και θα αλληλοσυμπληρώνεται με το σιδη-
ροδρομικό δίκτυο της χώρας μας», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός 
Υποδομών Ενρίκο Τζιοβανίνι.

 Η Ita θα ξεκινήσει να λειτουργεί με στόλο 52 αεροσκαφών, ο 
οποίος το 2022 θα αγγίξει τα 78 αεροσκάφη και το 2025 τα 105. 
Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, υπογραμμίζεται ότι «φέτος 
μπορεί να γίνουν 2.800 προσλήψεις και το 2022 άλλες 5.750». 
Αναμένεται να ενεργοποιηθούν άμεσα από το ιταλικό υπουρ-
γείο Οικονομικών οι διαδικασίες για την αύξηση κεφαλαίου. 
 Η πρώτη αντίδραση των ιταλικών συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων, όμως, είναι αρνητική. «Ο νέος στόλος ξεκινά μόνον με 52 
αεροσκάφη και χωρίς προοπτικές για τις πιο μακρινές συνδέσεις 

και είναι επίσης απαράδεκτο, το γεγονός ότι σε σύνολο 10.500 
εργαζομένων, την πρώτη χρονιά θα προσληφθούν το πολύ 
2.950» γράφουν σε ανακοίνωσή τους τα τρία μεγάλα συνδικά-
τα της χώρας, Cgil, Cisl και Uil.
 «Οι προοπτικές της νέας εταιρίας δεν είναι σίγουρα εντυπωσι-
ακές. Όπως ζητήθηκε από την Ευρώπη, δεν πρόκειται για απλή 
μετεξέλιξη της Alitalia», υπογράμμισε πριν από λίγο το ιταλικό 
τηλεοπτικό δίκτυο «La 7». 
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βΟυΛΗ: ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 2» 
Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για κόκκινα δάνεια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟυ ΣυΜΠΟΣΙΟυ ΣυΜΗΣ
- Κ. Μπακογιάννης: «Αυτή είναι η στιγμή της Αθήνας»
 - Κλείσιμο από τον Γ. Παπανδρέου

Η προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών και η χρηματοδο-
τική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βρέθηκαν στο 
επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολί-
τευσης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, του νομοσχεδίου 
του υπουργείου Οικονομικών, για την 18μηνη παράταση του 
«προγράμματος Ηρακλής» και την τροποποίηση του πτωχευ-
τικού κώδικα.
 Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής μόνο 
από τη ΝΔ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης το καταψήφισαν, υπερψηφίζοντας μόνο επιμέρους διατά-
ξεις του, πλην του ΜεΡΑ25 που απείχε από όλη τη διαδικασία 
της ψηφοφορίας.
 Τόσο ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπι-
στωτικό σύστημα, Γιώργος Ζαββός, όσο και ο υφυπουργός Οι-
κονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, υπεραμύνθηκαν του νέου θεσμικού πλαισίου, 
κάνοντας λόγο για «στρατηγική απόφαση της κυβέρνησης να 
μειωθούν τα κόκκινα δάνεια και να φτάσουν σε μονοψήφιο 
αριθμό με στόχο να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία». 
 Από την πλευρά τους, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγό-
ρησαν την κυβέρνηση ότι ενισχύει το τραπεζικό σύστημα χωρίς 
να λαμβάνει καμία εγγύηση για την πρόσβαση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση τους αλλά και χωρίς 
καμία προστασία από τους πλειστηριασμούς, των ευάλωτων 
δανειοληπτών. 
 «Παίρνουμε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για να βάλουμε ανά-
χωμα στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Στόχος του 
προγράμματος “Ηρακλής2” είναι η εξυγίανση των τραπεζών, 
με την ελάφρυνση τους από τα κόκκινα δάνεια, ώστε να μπορέ-
σουν να αναλάβουν τον κανονικό τους ρόλο που είναι η παροχή 
ρευστότητας στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

και κυρίως η ενίσχυση των επενδύσεων», τόνισε ο κ. Ζαββός.
 «Χρειαζόμαστε ένα νέο, ανανεωμένο και ανοιχτόμυαλο τρα-
πεζικό σύστημα για να επιτελεί πράγματι και τον κοινωνικό του 
ρόλο και να βοηθήσει στον μετασχηματισμό της οικονομίας για 
να μπορέσει η Ελλάδα να κάνει το άλμα της 10ετίας», κατέληξε 
ο υφυπουργός, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
 Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κ. Βεσυρόπουλος.
«Σε αντίθεση με τη καταστροφολογία του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση 
μένει σταθερή στην αναπτυξιακή διαδικασία υλοποιώντας ένα 
ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων στήριξης των κοινωνικών ομάδων 
που έχουν πληγεί από την πανδημία, το οποίο αγγίζει τα 41 δις 
ευρώ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ.Βεσυρόπουλος. 
 Από την πλευρά του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χαράλαμπος Mα-
μουλάκης,κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αφήνει για άλλη μια 
φορά εκτός δανειοδότησης εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις αλλά και χωρίς καμία προστασία από τους πλειστη-
ριασμούς, την πρώτη κατοικία ευάλωτων δανειοληπτών».
 «Από τις 800.000 και πλέον μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι 
η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, μόλις 270.000 επι-
χειρήσεις, δηλαδή μονοψήφιος αριθμός, έχουν τη δυνατότητα 
να χρηματοδοτηθούν όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος ο εκπρόσωπος 
των ελληνικών τραπεζών και αυτές υπό όρους. Θέτει δηλαδή εκ 
προοιμίου εκτός, πάνω από 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση εκκωφαντικά και προκλητικά τους 
γυρνάει την πλάτη της», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαμουλά-
κης και κατέληξε: «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αποτυχία 
της και λοιδορεί την αντιπολίτευση γιατί έχει αντίθετη άποψη για 
τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας». 
 Για «βαθύτατα αντικοινωνική προσέγγιση του προβλήματος 
των ευάλωτων δανειοληπτών και της προστασίας της πρώτης 
τους κατοικίας», μίλησε ο εισηγητής του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κα-

τρίνης. «Είναι συνειδητή η επιλογή της κυβέρνησης να αφήσει 
χωρίς καμία προστασία την πρώτη κατοικία και τα ευάλωτα 
νοικοκυριά και τους δανειολήπτες στο έλεος των funds», υπο-
στήριξε ο κ. Κατρίνης και συμπλήρωσε:
 «Η μείωση των κόκκινων δανείων για την οποία υπερηφα-
νεύεται η κυβέρνηση, συντελείται μόνο στους ισολογισμούς 
των τραπεζών και δεν αφορά σε μια συνολική προσπάθεια για 
να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα ένας σημαντικός 
αριθμός δανειοληπτών».
 Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, κατηγόρησε 
την κυβέρνηση ότι, «φέρνει ένα εντελώς αντιλαϊκό νομοσχέδιο 
που στρέφεται κατά των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 
αλλά είναι πλήρως υποταγμένο στις οδηγίες και εντολές τόσο 
της ΕΕ όσο και της τρόικα και έχει την απόλυτη στήριξη των εκ-
προσώπων των ελληνικών τραπεζών».
 Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, 
χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτο το περιεχόμενο του νέου 
πτωχευτικού κώδικα, γιατί θα επιδεινώσει περαιτέρω το πρό-
βλημα των ευάλωτων δανειοληπτών», κατηγόρησε τις τράπε-
ζες ότι ενώ ενισχύονται από το κράτος παρακάμπτουν τον νόμο 
για την προστασία της πρώτης κατοικίας και υποστήριξε ότι θα 
χρειαστεί και τρίτο πρόγραμμα Ηρακλής για την ενίσχυση του 
τραπεζικού συστήματος.
 Από την πλευρά τού ΜέΡΑ25, τόσο ο εισηγητής του κόμματος 
Κρίτων Αρσένης, όσο και ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος, 
Κλέων Γρηγοριάδης, υποστήριξαν ότι «είναι ένα νομοσχέδιο 
έκτρωμα που ρίχνει στον Καιάδα τους εκατοντάδες χιλιάδες 
ευάλωτους δανειολήπτες» και δήλωσαν ότι αποχωρούν από τη 
διαδικασία ψηφοφορίας, για να μην το νομιμοποιήσουν.

«Οι μεγάλες προκλήσεις για τις πόλεις στην μετά covid εποχή», 
ήταν το θέμα του τραπεζιού με το οποίο έκλεισαν οι εργασίες 
του Συμποσίου της Σύμης, ένα τραπέζι στο οποίο συμμετείχαν 
προσωπικότητες από το εξωτερικό, ως επί το πλείστον από τα 
Βαλκάνια, μαζί όμως και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας 
Μπακογιάννης.
Για τον δήμαρχο Αθηναίων, η ώρα της Αθήνας έχει φθάσει, με 
προσέλκυση επισκεπτών και επενδυτών, αλλά και με την ταυτό-
χρονη επισήμανση από μέρους του ότι η λύση των παγκόσμιων 
προκλήσεων βρίσκεται έξω, στους δρόμους και τις γειτονιές. 
«Απόψε, θέλω με χαρά και υπερηφάνεια να σας πω ότι αυτή 
είναι η στιγμή της Αθήνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κ. Μπα-
κογιάννης και πρόσθεσε σύμφωνα με το ΑΠΕ: «Όπως αντίστοιχα 
ήταν πριν από 10 χρόνια η στιγμή της Λισσαβόνας, πριν από 20 
χρόνια η στιγμή του Βερολίνου, πριν από 30 χρόνια η στιγμή της 
Βαρκελώνης. Η Αθήνα συμμετέχει πλέον σε αυτό τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό για να προσελκύσει ταλέντο, επισκέπτες, επενδυτές. 

Και επιταχύνουμε ώστε να αναπληρώσουμε τον χρόνο που χάθη-
κε την τελευταία δεκαετία της οικονομικής κρίσης», επεσήμανε ο 
δήμαρχος Αθηναίων.
Συγχρόνως δε, ο Κ. Μπακογιάννης πιστεύει ακράδαντα, όπως 
είπε, ότι «τα διεθνή ζητήματα και οι παγκόσμιες προκλήσεις μπορεί 
να συζητιούνται σε μεγάλα τραπέζια συσκέψεων, πίσω από κλει-
στές πόρτες, αλλά η λύση τους βρίσκεται στους δρόμους και στις 
γειτονιές, στον διάλογο με τους πολίτες. Αυτή είναι και η μεγαλύτε-
ρη πρόκληση για εμάς», σημείωσε με έμφαση.
Από την πλευρά του ο πρώην πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, και 
ιδρυτής του Συμποσίου της Σύμης, έκανε το κλείσιμο των εργασι-
ών, λέγοντας πως το Συμπόσιο αντιμετώπισε θέματα όπως:
*η εξέλιξη της πανδημίας και η ανάγκη να υιοθετηθούν ολιστικές 
πολιτικές όπως η προσέγγιση One Health,
*το μέλλον της εργασίας σε μια ψηφιακή εποχή και πώς εγγυόμα-
στε την ανθρώπινη ευημερία έναντι των μηχανών που αποφέ-
ρουν κέρδη για τους λίγους,

*η εγγύηση για μια πράσινη μετάβαση που είναι τόσο δίκαιη όσο 
και δημοκρατική, όπου οι πολίτες είναι οι παράγοντες της αλλαγής 
και όχι οι πολιτικές που επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω,
*η εμφάνιση καινοτόμων μοντέλων δημοκρατικών πρακτικών 
και θεσμών που βασίζονται συχνά σε αρχές και ιδέες που επιστρέ-
φουν στην αρχαία Αθήνα αλλά έχουν προσαρμοστεί και ενισχυθεί 
από την ψηφιακή τεχνολογία,
*η δημιουργία ενός παγκόσμιου πλαισίου κανόνων και κανονι-
σμών που εγγυώνται την ανθρώπινη ασφάλεια καθώς οι νέες 
τεχνολογίες και οι πόλεμοι στον κυβερνοχώρο που μπορούν να 
πολλαπλασιάσουν τις απειλές για τις κοινωνίες μας,
*η συμβίωση και η ανάγκη σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας στην πράξη, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται σε τομείς, όπως 
ένας νέος ηθικός χάρτης για επιχειρηματικές πρακτικές, ψηφιακές 
πλατφόρμες και τεχνητή νοημοσύνη.
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Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Στην πρώτη γραμμή μάχης για την ομαλή εξυπηρέτηση 
των συναλλασσομένων βρίσκονται τους τελευταίους 16 
μήνες χιλιάδες εργαζόμενοι των τραπεζών. Κι αυτό γιατί 
τα δίκτυα των τραπεζικών καταστημάτων ήταν μεταξύ 
των λίγων, μαζί με τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία και 
λίγα ακόμη, που έμειναν ανοικτά σε όλη της διάρκεια των 
πρωτοφανών περιοριστικών μέτρων, που τέθηκαν, τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, για την αντιμετώπιση της 
εξάπλωσης της πανδημίας που ξέσπασε στις αρχές του 
2020, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Οι τραπεζικοί υπάλληλοι, είτε μέσω του δικτύου των 
καταστημάτων των τραπεζών που λειτουργούσε με πε-
ριορισμένο αριθμό εργαζομένων, είτε μέσω της τηλερ-
γασίας, είχαν να κερδίσουν ένα δύσκολο στοίχημα: Να 
εξυπηρετήσουν πρωτίστως τις ανάγκες της πελατείας σε 
απόλυτα ασφαλείς συνθήκες για όλους, αλλά ταυτόχρονα 
να συμβάλουν στην τιτάνια προσπάθεια των τραπεζών να 
αφήσουν πίσω τους βάρη του παρελθόντος που δημιουρ-
γήθηκαν από την δεκαετή κρίση και να γυρίσουν σελίδα 
στη νέα εποχή. 
Καθώς η πανδημία με την επιτάχυνση των εμβολιασμών 
βρίσκεται πλέον σε ύφεση και επανερχόμαστε σταδιακά 
στην κανονικότητα, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα 
από τη διαχείρισή της από τις τράπεζες που λειτουργούν 
στην χώρα μας; Η τηλεργασία ήρθε τελικά για να μείνει και 
σε ποιο βαθμό; Τι σχέδια υπάρχουν για το μέλλον;
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικοινώνησε με τις αρμόδιες διευθύνσεις 
τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, και 
στο πλαίσιο του Αφιερώματος με τίτλο: «Safe Living», 
κατέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες αντιμετώ-
πισαν την πανδημία στον εργασιακό τομέα και μεταφέρει 
τις τάσεις και τις σκέψεις που διαμορφώνονται στην μετα-
πανδημία εποχή. 
    
Τράπεζα Πειραιώς
Η υγειονομική κρίση ήρθε με σαρωτική ταχύτητα να 
επιβάλει τον επανασχεδιασμό της λειτουργίας του τραπε-
ζικού κλάδου, ο οποίος, χωρίς να χάσει ούτε μία ημέρα 
λειτουργίας κλήθηκε να προσαρμοστεί γρήγορα στην ψη-
φιακή πραγματικότητα και να διαμορφώσει σύγχρονους 
τρόπους εξυπηρέτησης και εργασίας στη νέα κανονικό-
τητα, αναφέρει η Αγγελίνα Κουτσομητοπούλου, Head of 
Organizational Development & Ιnternal Communications 
της Τράπεζας Πειραιώς.
Στην Τράπεζα Πειραιώς, προτεραιότητά μας από την αρχή 
της πανδημίας ήταν η προστασία της υγείας των εργα-
ζόμενων και των πελατών της. Εφαρμόστηκαν αυστηρά 
πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας με υπευθυνότητα και 
με απευθείας συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Πολιτεία. 

Όλο αυτό το διάστημα, αναφέρει η κ. Κουτσομητο-
πούλου, η Τράπεζα Πειραιώς διαχειρίστηκε έξυπνα και 
αποτελεσματικά τη ροή των πελατών στα καταστήματά 
της και φρόντισε να μετατοπίσει στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό την εξυπηρέτηση στα ψηφιακά της κανάλια, ή με 
διαδικτυακές συναντήσεις. Οι άνθρωποι της Τράπεζας 
Πειραιώς στην πρώτη γραμμή, σε καθημερινή επαφή με 
τους πελάτες, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων με 
υπευθυνότητα και αίσθημα συλλογικής ευθύνης. 
Συγχρόνως, η Τράπεζα υποστήριξε και πέτυχε την ομαλή 
μετάβαση στην εργασία από απόσταση και την αποτελε-
σματική συνεργασία μέσα από ψηφιακά μέσα. Το ποσο-
στό αυτό στις μονάδες διοίκησης έφτασε μέχρι και το 90% 
τους μήνες του lockdown, υπερβαίνοντας το ποσοστό 
που είχε ορίσει η Πολιτεία. Σήμερα μπορούμε να πούμε 
ότι έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία και έχουμε 
ενδυναμώσει τις ψηφιακές μας δεξιότητες, γεγονός που 
αποτελεί πλεονέκτημα για την επόμενη ημέρα και τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό της Τράπεζας. Έτσι διαπιστώσαμε 
ότι, τόσο οι άνθρωποί μας, όσο και οι πελάτες μας, έδειξαν 
εντυπωσιακά αντανακλαστικά και προσαρμόστηκαν με 
τον καλύτερο τρόπο στο νέο μοντέλο τραπεζικής εξυπη-
ρέτησης, αναφέρει η κ. Κουτσομητοπούλου.
    
Νέες μορφές εργασίας
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πανδημία έφερε το ψηφιακό με-
τασχηματισμό πιο κοντά και μας έκανε να αναλογιστούμε 
εκ νέου τον τρόπο που εργαζόμαστε. Με σύμμαχό μας την 
τεχνολογία και παρακολουθώντας στενά το σχεδιασμό 
του νέου νομοθετικού πλαισίου, η νέα μεγάλη πρόκληση 
που έχουμε μπροστά μας είναι να βρούμε την εξίσωση 
που ισορροπεί την εργασία από απόσταση με τη φυσική 
παρουσία στο γραφείο. Βλέποντας τα νέα δεδομένα ως 
πρόκληση, έχουμε ενσωματώσει τις νέες μορφές εργασίας 
στις πρωτοβουλίες του προγράμματος μετασχηματισμού 
της Τράπεζας, Act Achieve, Change, Together. Μέσα από 
το Act, η τράπεζα στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενδυνά-
μωση των ανθρώπων της, την ενίσχυση των δεξιοτήτων 
τους και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, 
όπου η εξαιρετική απόδοση αναγνωρίζεται και επιβρα-
βεύεται. 
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Τράπεζας Πειραιώς εί-
ναι οι άνθρωποί της και η ισχυρή κουλτούρα συνεργασίας 
που χτίστηκε όλα τα χρόνια με τη δια ζώσης καθημερινή 
επαφή. Η επόμενη μέρα απαιτεί να αξιοποιήσουμε τα οφέ-
λη που προσφέρουν οι νέοι τρόποι εργασίας, χωρίς να 
θυσιάσουμε τους δεσμούς μας και τα χαρακτηριστικά που 
μας ξεχωρίζουν, επισημαίνει η κ. Κουτσομητοπούλου.
    

Alpha Bank
Η Αlpha Bank, εφαρμόζει, από την πρώτη ημέρα της παν-
δημίας, όλα τα θεσπιζόμενα και προτεινόμενα από την 
πολιτεία μέτρα για την προστασία της υγείας των πελα-
τών και των εργαζομένων της, διατηρώντας παράλληλα 
σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του δικτύου της σε όλη 
την χώρα, αναφέρει η Γιάννα Παλιούρα, Διευθύντρια Λει-
τουργιών Ανθρωπίνου Δυναμικού της Alpha Bank.
Επιπλέον, όπως αναφέρει η κ. Παλιούρα, η Alpha Bank 
ανέλαβε σειρά πρόσθετων δράσεων, όπως, ενδεικτικά, 
τον εντατικό καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων 
εργασίας, την προληπτική απομάκρυνση και αντικατά-
σταση από άλλες ομάδες εργαζομένων, του συνόλου του 
προσωπικού από χώρους στους οποίους υπήρξε κρούσμα 
ή υποψία κρούσματος, καθώς και τη διαρκή ενημέρωση 
των εργαζομένων. Παράλληλα, βασικός άξονας της στρα-
τηγικής της αποτέλεσε η εφαρμογή της εξ αποστάσεως 
εργασίας (τηλεργασίας) σε ποσοστά υψηλότερα από τα 
προβλεπόμενα και με την τεχνολογία να έχει πρωτεύοντα 
ρόλο στην επιτυχή υλοποίησή της. 
Στο πλαίσιο αυτό, από την πρώτη στιγμή, αξιοποιήθηκαν 
οι ήδη διαθέσιμες τεχνολογικές πλατφόρμες και εφαρμο-
γές αιχμής, ενώ αναπτύχθηκαν και νέες για να υποστηρί-
ξουν την αναγκαία «μαζική» μετάβαση του προσωπικού 
στο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας. 
Ένα και πλέον έτος από την έναρξη της πανδημίας, απο-
τελεί πια κοινή διαπίστωση ότι αυτή λειτούργησε ως κα-
ταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αυξάνοντας 
εντυπωσιακά την ταχύτητα με την οποία η τεχνολογική 
καινοτομία υιοθετήθηκε στην εργασιακή καθημερινότητα 
των εργαζομένων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά στις 
νέες συνθήκες.
Με την άρση των περιοριστικών μέτρων και την ψηφιακή 
τεχνολογία να έχει ήδη μεταβάλει τους όρους του αντα-
γωνισμού αναβαθμίζοντας την ποιότητα προϊόντων και 
υπηρεσιών, αλλά και την αγορά εργασίας, στην Alpha 
Bank, επισημαίνει η κ. Παλιούρα, σταθμίζουμε τα νέα 
δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο το νέο ρυθμιστικό 
πλαίσιο, όσο και τις λειτουργικές ανάγκες. Τέλος, προ-
κειμένου να καθοριστεί το βέλτιστο μίγμα μεταξύ των 
παλαιότερων πρακτικών και των νέων δομών εργασίας 
(τηλεργασία, τηλεκπαίδευση), ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει 
η Τράπεζα στις απόψεις των ίδιων των εργαζομένων της, 
μέσα από εσωτερικές έρευνες ικανοποίησης που διενεργεί, 
με στόχο τη βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας.

Συνέχεια στη σελ. 14
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Συνέχεια από τη σελ. 13
Eurobank
Ενάμιση χρόνο μετά την αρχή της πανδημίας Covid-19, 
κοιτάμε μπροστά και αναγνωρίζουμε ότι την επόμενη 
ημέρα η Eurobank, όπως και οι περισσότερες επιχειρή-
σεις, θα είναι ένας άλλος οργανισμός. Οι τελευταίοι 15 
μήνες κατάφεραν να φέρουν αλλαγές που υπό φυσιολογι-
κές συνθήκες ίσως και μία δεκαετία μπορεί να μην είχε κα-
ταφέρει. Είναι στο χέρι μας να τις αξιοποιήσουμε ώστε να 
περάσουμε σε μια νέα εποχή εργασιακής κουλτούρας, από 
την οποία θα επωφεληθούμε όλοι, αναφέρει η Νατάσσα 
Πασχάλη, Group CHRO, Γενική Διευθύντρια της Eurobank.
Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας στον εργασιακό 
χώρο
Ο Όμιλος Eurobank ανταποκρίθηκε στη «νέα κανονικότη-
τα» σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού με ευθύνη, ευελι-
ξία και συλλογικότητα. Ο πρωτεύων στόχος της Τράπεζας 
κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης ήταν η ασφάλεια 
των εργαζομένων και των πελατών της. Η Τράπεζα έλαβε 
άμεσα κάθε επιβεβλημένο και προβλεπόμενο μέτρο, τη-
ρώντας απόλυτα τις οδηγίες των αρμοδίων Αρχών.
Η πρώτη κίνηση, όπως μας ενημερώνει η αρμόδια διεύ-
θυνση, ήταν η δημιουργία ενός task force, μιας ομάδας 
στελεχών με αντιπροσώπευση από όλους τους βασικούς 
χώρους του οργανισμού. Η ομάδα αυτή διαχειρίστηκε την 
κάθε ημέρα της πανδημίας, τόσο για τους ανθρώπους της 
Eurobank όσο και για τους πελάτες μας. 
Από τις πρώτες ενέργειές της Eurobank, ήταν η εφαρμογή 
του work@home status για τους εργαζόμενους, ήδη μία 
εβδομάδα πριν την ανακοίνωση για lockdown από την 
Πολιτεία. Τα ποσοστά τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημικής κρίσης έφτασαν στο 80% για κεντρικές υπη-
ρεσίες και στο δίκτυο δημιουργήσαμε συνθήκες αραίω-
σης, καλύπτοντας υποστηρικτικές εργασίες των καταστη-
μάτων μέσω τηλεργασίας. Παράλληλα με την τηλεργασία, 
η Τράπεζα προχώρησε στη χρήση collaboration tools για 
αποτελεσματικότερη συνεργασία και επικοινωνία, ενώ 
υιοθετήθηκε και το μοντέλο της εφεδρείας.
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα, ήταν η ψηφιοποίηση μεγά-
λου αριθμού διαδικασιών. Μέσω της πλατφόρμας SAP 
SuccessFactors η Τράπεζα πέτυχε την απρόσκοπτη οργά-
νωση των εργασιών και της λειτουργίας κάθε μονάδας. 
Παράλληλες ενέργειες δρομολογήθηκαν και εφαρμόσθη-
καν για την εξυπηρέτηση των πελατών μας, με συνεχή 
εμπλουτισμό διαθέσιμων ψηφιακών υπηρεσιών για τα 
προϊόντα της.
    
Νέα εποχή, νέες ευκαιρίες
Κοιτώντας πίσω και κάνοντας έναν απολογισμό αυτής της 

πολύ δύσκολης περιόδου, βλέπουμε ότι η Τράπεζά μας, οι 
άνθρωποί μας, έδειξαν μία απίστευτη ανθεκτικότητα και 
προσαρμόστηκαν γρήγορα στη νέα τάξη πραγμάτων. Η 
επόμενη ημέρα, ανοίγει προοπτικές που υπό διαφορετι-
κές συνθήκες δεν θα ήταν δυνατές, αναφέρει η Νατάσσα 
Πασχάλη,
Η Eurobank ήδη πρωτοπορεί στην υιοθέτηση υβριδικών 
μοντέλων εργασίας, με τη μεταφορά της μονάδας του 
Retail Banking στο Piraeus Port Plaza. Ένα υπερσύγ-
χρονο επιχειρηματικό κτηριακό σύμπλεγμα με μοντέρνο 
σχεδιασμό που αξιοποιεί ορισμένα από τα πιο σημαντικά 
συστατικά που ορίζουν το μέλλον του χώρου εργασίας 
-όπως τη δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει την 
αλληλεπίδραση και τη συνεργασία, την έμφαση στην ευ-
ελιξία, τους εναλλακτικούς χώρους εργασίας, την ύπαρξη 
οικείων χώρων χαλάρωσης και την ευρύτερη υιοθέτηση 
πρακτικών λειτουργίας με σεβασμό στο περιβάλλον. Στό-
χος μας είναι να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση μιας 
νέας, εξελιγμένης εργασιακής κουλτούρας.
Ήδη η Eurobank εφαρμόζει νέες οδηγίες για τη χρονική δι-
άρκεια των τηλεδιασκέψεων και των workshops. Ταυτό-
χρονα, υλοποιεί training initiatives και για τους managers 
ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τις ομάδες τους 
κατά τη μετάβαση στο νέο τρόπο εργασίας (remote work 
bootcamp), αλλά και για όλους τους εργαζόμενους, φρο-
ντίζοντας το digital upskilling τους.
Το όραμά της Eurobank είναι να εξελιχθεί σε phygital 
bank. Μία τράπεζα που αφουγκράζεται τις ανάγκες των 
πελατών και δημιουργεί εναλλακτικούς τρόπους εξυπη-
ρέτησης στηριγμένους τόσο στην τεχνολογία όσο και στη 
φυσική επαφή, συνδυάζοντας τα καλύτερα από τους δύο 
κόσμους: δομή και κοινωνικότητα από τη μια μεριά, ανε-
ξαρτησία και ευελιξία από την άλλη.
Η Νατάσσα Πασχάλη, CHRO, απαντώντας στο ερώτημα 
για τη νέα ημέρα στην εργασία στην Eurobank επισήμανε: 
«Βρισκόμαστε σε μια πορεία προς μια νέα εποχή τόσο για 
τον τραπεζικό κόσμο όσο και για τον τρόπο που εργαζό-
μαστε. Αναγνωρίζουμε ότι ένας ισορροπημένος συνδυα-
σμός τηλεργασίας και φυσικής παρουσίας στους χώρους 
εργασίας αποτελεί την καλύτερη συνθήκη για την επόμε-
νη μέρα. Για εμάς είναι εξαιρετικά σημαντικό να κάνουμε 
σταθερά βήματα αλλαγής με αρωγό την τεχνολογία και 
να προετοιμάζουμε όλους τους εργαζομένους μας για μια 
επιτυχημένη μετάβαση με συμπερίληψη και σεβασμό».
    
Optima Bank
«Αν μένει ένα δίδαγμα για όλους μας από αυτή την περι-
πέτεια είναι η πίστη που πρέπει να δείχνουν οι επιχειρήσεις 
στους ανθρώπους τους και τις δυνατότητές τους», αναφέ-

ρει ο Γιάννης Πάρνης, Head of HR της Optima Bank. 
Αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας, όπως ανα-
φέρεται από Optima Bank, αυτή αποτέλεσε ένα crush 
test, που κατέδειξε την επάρκεια των ανθρώπων της στη 
διαχείριση κρίσεων, αλλά επιβεβαίωσε και την ικανότητά 
της να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και τις σύγχρο-
νες απαιτήσεις της εποχής. Με απόλυτη προσήλωση στις 
οδηγίες των ειδικών και με τη μεγαλύτερη φροντίδα για 
την υγεία των εργαζομένων και των πελατών, η Optima 
Bank, όπως επισημαίνεται, εφάρμοσε από την πρώτη 
στιγμή όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ 
έριξε όλο το βάρος της στην επίσπευση της ψηφιοποίησης 
των λειτουργιών της τράπεζας, μένοντας πιστή στη διαρ-
κή δέσμευσή της για την παροχή της βέλτιστης τραπεζικής 
εμπειρίας. Εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία της 
Optima bank συνολικά, με το 85% του προσωπικού να 
εργάζεται σε πλήρες καθεστώς τηλεργασίας, μέσα σε μία 
μόλις εβδομάδα. 
Παράλληλα αξιοποιήθηκε ο χρόνος του πρώτου lockdown 
για την ολοκλήρωση του καινοτόμου δικτύου καταστη-
μάτων της, πάντα τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας 
απέναντι στον Covid-19. Έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα 
της πανδημίας η Optima Bank είναι έτοιμη να κερδίσει τον 
χαμένο χρόνο, επενδύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων μας. 
Η επόμενη ημέρα: θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δυ-
ναμικό, υβριδικό μοντέλο εργασίας, που θα συνδυάζει τα 
θετικά των δύο μορφών, απαντώντας στις απαιτήσεις της. 
Η Optima Bank, ως μια σύγχρονη τράπεζα του 21ου 
αιώνα, που θέλει να δημιουργεί τις εξελίξεις στον ελλη-
νικό τραπεζικό κλάδο, αφουγκράζεται τις νέες τάσεις και 
ανάγκες που δημιουργούνται. Όπως επισημαίνεται, οι 
αλλαγές που επέφερε η πανδημία στις μορφές εργασίας 
είναι σίγουρο πως ήρθαν για να μείνουν σε μεγαλύτερο 
ή μικρότερο βαθμό, καθώς όλες οι έρευνες δείχνουν τη 
διάθεση των εργαζομένων παγκοσμίως να περνάνε πε-
ρισσότερο χρόνο στον προσωπικό τους χώρο, λειτουρ-
γώντας εξίσου παραγωγικά. Εξισορροπώντας τα οφέλη 
της φυσικής παρουσίας στον χώρο εργασίας, όπως η 
κοινωνικοποίηση και η ανθρώπινη επαφή, με τα οφέλη 
της τηλεργασίας, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δυ-
ναμικό, υβριδικό μοντέλο εργασίας, που θα συνδυάζει τα 
θετικά των δύο μορφών, απαντώντας στις απαιτήσεις της 
εποχής, εκτιμά η Optima Bank.

Συνέχεια στη σελ. 15
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Συνέχεια από τη σελ. 14
    

HSBC
Παρά τις διάφορες προκλήσεις που προέκυψαν από την 
πανδημία, προτεραιότητα της HSBC αποτελεί να παρέχει 
σταθερότητα στους πελάτες, τους εργαζόμενους και την 
ευρύτερη κοινωνία σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας. Σε 
δύσκολες συνθήκες η Τράπεζα, όπως επισημαίνεται, κα-
τάφερε πολύ γρήγορα να αξιοποιήσει με νέους τρόπους 
την τεχνολογία, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει απρό-
σκοπτα τις υπηρεσίες της ενώ ταυτόχρονα έλαβε εγκαί-
ρως όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα. 
   Ως διεθνής τράπεζα, η HSBC παρέχει πρόσβαση στις 
διεθνείς αγορές και αυτό συνεχίστηκε να γίνεται εξ απο-
στάσεως. Σε αυτή την περίοδο, όπως μας ενημερώνουν 
από την αρμόδιες διευθύνσεις, συμμετείχε σε πολλές 
εκδόσεις κρατικών και εταιρικών ομολόγων, με κάποιες 
από αυτές τις συναλλαγές να έχουν καινοτόμο χαρακτήρα 
βιώσιμης χρηματοδότησης. Αυξήθηκε επίσης σημαντικά 
η χρήση των εναλλακτικών δικτύων. Παράλληλα, η HSBC 
παρέμενε πιστή στη δέσμευσή της να κρατάει τους ιδιώ-
τες πελάτες της ενήμερους για τα θέματα των διεθνών 
αγορών διοργανώνοντας διαδικτυακά webcast αλλά και 
προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παραμείνουν σε 
στενή επαφή με τους προσωπικούς τους συνεργάτες μέσα 
από βιντεοκλήσεις ή και τηλεφωνικά. 
Η τηλεργασία, όπως επισημαίνεται από την αρμόδια δι-
εύθυνση, δεν είναι κάτι καινούριο για την Τράπεζα, αλλά 

ποτέ δεν είχε κληθεί να την εφαρμόσει σε τόσο μεγάλη 
κλίμακα. Την άνοιξη του 2020, μέσα σε λιγότερο από 2 
εβδομάδες, η HSBC κατάφερε να δώσει τη δυνατότητα 
στο 90% του προσωπικού των κεντρικών της γραφείων 
να εργάζεται από το σπίτι. 
Από πολύ νωρίς αντιληφθήκαμε ότι αυτή η νέα κατά-
σταση έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους. Βασι-
στήκαμε, λοιπόν, στην πλούσια εμπειρία του Ομίλου σε 
θέματα ευεξίας ενώ εργαστήκαμε συστηματικά με την 
ομάδα εθελοντών της τράπεζας στην Ελλάδα για θέματα 
ευεξίας, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στην ψυχική 
και σωματική υγεία του προσωπικού, αναφέρει η Δήμη-
τρα Βουρνά Chief Operating Officer (COO) HSBC Greece. 
Πέρα από το πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης 
εργαζομένων (EAP) που παρέχουμε μέσω εξωτερικού 
συνεργάτη εδώ και χρόνια, ακολουθήσαμε μια ευέλικτη 
προσέγγιση επιδιώκοντας να καλύψουμε τις διαφορετικές 
ανάγκες που προέκυπταν στις επιμέρους φάσεις αυτής της 
περιόδου, προσθέτει. 
Ενδεικτικά, διοργανώθηκαν διαδικτυακές συζητήσεις με 
γνωστούς Έλληνες ομιλητές για τη διαχείριση της αβεβαι-
ότητας, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά πάρτι, οργα-
νώθηκαν δημιουργικοί διαγωνισμοί και εκδηλώσεις για 
τα παιδιά, δόθηκε η ευκαιρία στους υπαλλήλους να κά-
νουν διαδικτυακά γυμναστική και μαθήματα μαγειρικής, 
ενώ έγιναν γνωστές και ιστορίες συναδέλφων της τράπε-
ζας για το πώς προσαρμόστηκαν στη νέα κατάσταση. Την 
τρέχουσα περίοδο διοργανώνεται μια πρόκληση ευεξίας 
με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Οι εργαζόμενοι της τράπε-
ζας αγκάλιασαν όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. 
Στην Ελλάδα, καθώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέ-
λος της πανδημίας, η πλειοψηφία των εργαζομένων της 
Τράπεζας που απασχολούνταν στα κεντρικά της γραφεία 
συνεχίζουν να δουλεύουν τον περισσότερο καιρό από το 
σπίτι. Εφόσον, όμως, ένα μέρος των εργαζόμενων ενδέ-
χεται να επιθυμεί μεγαλύτερη ευελιξία και ο τρόπος που 
πραγματοποιούνται οι τραπεζικές συναλλαγές έχει αλλάξει 
οφείλουμε να λάβουμε υπόψη όλα αυτά που μάθαμε σε 
αυτό το διάστημα πριν κάνουμε το επόμενο βήμα, αναφέ-
ρει επίσης, η κ. Βουρνά.
    
Citi
Η μετάβαση της Citi στο νέο περιβάλλον εργασίας ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας έγινε εξαιρετικά γρήγορα και 
ομαλά. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία που προσφέρει 
το μοναδικό πλεονέκτημα της παγκόσμιας παρουσίας της 

αλλά και τη γνώση από τις ασιατικές χώρες που αντιμετώ-
πισαν την πανδημία νωρίτερα, διαμόρφωσε την κεντρική 
στρατηγική της με κάθε χώρα να την προσαρμόζει στις 
τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις, αναφέρει ο Κώστας Τσα-
λίκης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Citi Ελλάδος.
Όπως επισημαίνει ο κ. Τσαλίκης, σε αυτό βοήθησε ση-
μαντικά το γεγονός ότι η Τράπεζα διέθετε ήδη όλες τις 
απαραίτητες υποδομές καθώς η εξ αποστάσεως εργασία 
δεν ήταν κάτι νέο για τη Citi. Οι τεχνολογικές πλατφόρ-
μες εξελίχθηκαν για να εξυπηρετούν τον νέο τρόπο της 
εξ αποστάσεως εργασίας και την καθημερινότητα των 
virtual meetings. 
Από την αρχή της πανδημίας, το σύνολο των εργαζομέ-
νων επέδειξε εξαιρετική προσαρμοστικότητα και εμπιστο-
σύνη στη Διοίκηση της Τράπεζας και τη στρατηγική που 
είχε εκπονήσει. Εκ της φύσεως της δραστηριότητας της 
Τράπεζας ήταν απαραίτητη η φυσική παρουσία εργαζο-
μένων στο γραφείο σε μία σειρά θέσεων εργασίας προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση 
των πελατών. Η διαμόρφωση ενός ασφαλούς και υγιεινού 
χώρου εργασίας και η ασφαλής μετάβαση των εργαζομέ-
νων σε αυτόν υπήρξε στις πρώτες προτεραιότητες της Citi. 
Η εκτεταμένη διάρκεια της τηλεργασίας απαιτούσε ειδική 
διαχείριση ώστε να μην επηρεαστεί η ισορροπία μεταξύ 
εργασιακού ωραρίου και προσωπικού χρόνου των εργα-
ζομένων. Η Citi έθεσε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα υποστήριξης για τους εργαζόμενους και τις 
οικογένειές τους, προσφέροντας εξειδικευμένη υποστήρι-
ξη και συμβουλευτική καθοδήγηση για διάφορα ζητήμα-
τα, όπως διαχείριση άγχους, συμβουλές για την υγεία, τον 
τρόπο ζωής καθώς και συμβουλές για προσωπική ανά-
πτυξη. Παράλληλα, εισήγαγε μια σειρά προγραμμάτων 
με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής και σωματικής υγείας 
και ευεξίας (wellness) των εργαζομένων, της προσαρμο-
στικότητας και της ανθεκτικότητας σε δύσκολες συνθήκες 
(π.χ. συμβουλευτική ευεξίας, πρακτικές συμβουλές για 
τη διαχείριση του χρόνου, προτάσεις φυσικής και νοη-
τικής ενδυνάμωσης). Οι Παρασκευές καθιερώθηκαν ως 
Zoom-Free ημέρες, δηλαδή χωρίς την πραγματοποίηση 
βιντεοκλήσεων, ενώ ανακοινώθηκε η 28η Μαϊου ως « 
Citi Reset Day», δηλαδή ως ημέρα «επανεκκίνησης» όπου 
οι εργαζόμενοι λαμβάνουν μια ημέρα πρόσθετης άδειας 
για να ξεκουραστούν. 

Συνέχεια στη σελ. 16
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Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Συνέχεια από τη σελ. 15

Αυτή την περίοδο, η χώρα μας προχωρά στη σταδιακή 
άρση των περιοριστικών μέτρων, όμως η διαφαινόμε-
νη τάση είναι ότι το καθεστώς της τηλεργασίας ήρθε για 
να μείνει. H Citi αξιολογεί εκ νέου όλες τις ψηφιακές δυ-
νατότητες που υποστηρίζουν το νέο μοντέλο εργασίας, 
βασικός πυρήνας του οποίου θα εξακολουθήσει να είναι 
οι εγκαταστάσεις της Τράπεζας και ο φυσικός χώρος εργα-
σίας, όπου οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συνεργάζονται 
με αμεσότητα, και να συναλλάσσονται με τους πελάτες. 
Παράλληλα, επανασχεδιάζει το μοντέλο εργασίας εντάσ-
σοντας τους εργαζομένους σε τρεις ομάδες: «Hybrid, 
Resident και Remote». Η πλειονότητα των εργαζομένων 
ορίζονται ως «Hybrid» και θα εργάζονται στο γραφείο 
τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα ενώ θα τηλερ-
γάζονται τις υπόλοιπες. Οι «Resident» θα εκτελούν τα 
καθήκοντά τους αποκλειστικά στο χώρο εργασίας εκ της 
φύσεως του ρόλου τους ενώ οι «Remote» ρόλοι, με εφαρ-
μογή σε κέντρα παροχής εσωτερικών υπηρεσιών, θα 
επιτρέψουν στους εργαζόμενους να δουλεύουν απομα-
κρυσμένα σε μόνιμη βάση. Στόχος της Citi είναι να παρέχει 
ευελιξία ενώ θα διαφυλάσσει την αξία της προσωπικής 
επαφής και τη διατήρηση και ανάπτυξη νέων σχέσεων 
τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και με τους πελάτες. 
    
Παγκρήτια Τράπεζα
Αποτελεσματική και συγχρόνως ευέλικτη ήταν η πολι-
τική που εφάρμοσε η Παγκρήτια Τράπεζα προκειμένου 
να αντιμετωπίσει την πανδημία. Τα μέτρα αυξημένης 
προστασίας αποτέλεσαν ομπρέλα για πελάτες και εργα-
ζόμενους της Τράπεζας, ενώ διευκόλυναν σημαντικά την 
καθημερινότητα των συναλλαγών, επισημαίνεται από την 
αρμόδια διεύθυνση της τράπεζας.
   Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους η Διεύθυνση Ανθρώπι-
νου Δυναμικού προχώρησε σε στοχευμένες προληπτικές 

και κατασταλτικές ενέργειες για την αποφυγή διασποράς 
του κορoνοϊού στους χώρους εργασίας, αλλά και στις οι-
κογένειες των εργαζομένων.
    
Ενέργειες Πρόληψης για την Ασφάλεια και την 
υγιεινή
Με προτεραιότητα στην ασφάλεια και στην υγιεινή στον 
εργασιακό χώρο τόσο στο δίκτυο των καταστημάτων όσο 
και στα κτίρια της Διοίκησης η τράπεζα αναβάθμισε τις 
τηλεπικοινωνίες της και εφάρμοσε με σχολαστικότητα τα 
μέτρα υγιεινής όπως η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων 
ατομικής υγιεινής όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ανοι-
χτή γραμμή επικοινωνίας όλων των εργαζομένων μέσω 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, με τον Ιατρό Ερ-
γασίας καθώς και σχολαστική καθαριότητα των χώρων 
εργασίας με ισχυρά απολυμαντικά. Διάθεση και χρήση 
αντισηπτικού στις μονάδες Διοίκησης και στο Δίκτυο των 
Καταστημάτων. Επίσης προβλέφτηκε ειδική μέριμνα για 
τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, πάρ-
θηκαν μέτρα τήρησης αποστάσεων και αριθμού πελατών 
ανά κατάστημα στη βάση και των οδηγιών που δόθηκαν 
από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και υπήρξε περιορι-
σμός υπηρεσιακών ταξιδιών και αναστολή οποιασδήποτε 
επαγγελματικής μετακίνησης στο εξωτερικό. Τέλος, απο-
φασίστηκε η αντικατάσταση των υπηρεσιακών συνα-
ντήσεων με τηλεδιασκέψεις (τηλεφωνικές ή μέσω video) 
και εντατικοποίηση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας καθώς και αδιάλειπτη υποστηρικτική λει-
τουργία με δυνατότητα τηλεργασίας των στελεχών των 
υπηρεσιακών μονάδων από την οικία με χρήση φορητών 
συσκευών.
    
Εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης εκτός δικτύ-
ου καταστημάτων
Η τράπεζα παρέχει σύγχρονες λύσεις για την πραγματο-

ποίηση των τραπεζικών συναλλαγών των πελατών της, 
24 ώρες το 24ωρο εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια 
μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής Pancreta 
Online, αλλά και μέσω της χρήσης των χρεωστικών και 
πιστωτικών καρτών.
Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία 
άλλαξαν δραστικά τον τρόπο λειτουργίας και του τραπε-
ζικού συστήματος. Οι περιορισμοί στην αυτοπρόσωπη 
παρουσία των πελατών στα καταστήματα δημιούργησαν 
νέες ανάγκες αλλά και διαφορετικές απαιτήσεις. Τα τραπε-
ζικά ιδρύματα επένδυσαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια 
στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, εισάγοντας συστή-
ματα απομακρυσμένης εξυπηρέτησης των πελατών τους.
Στην Παγκρήτια Τράπεζα οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν 
αποτελεσματικά στη συλλογική προσπάθεια τηρώντας 
πιστά τα υποδεικνυόμενα μέτρα, ενώ έπαιξαν καθοριστι-
κό ρόλο στη διευκόλυνση και καθοδήγηση των πελατών 
για τις καθημερινές συναλλαγές, εκπαιδεύοντάς τους στη 
χρήση των εναλλακτικών δικτύων. Ο Πέτρος Βασάκος, 
επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Παγκρήτιας Τράπεζας επεσήμανε: «Η προσαρμογή στις 
νέες συνθήκες απέδειξε ότι η απομακρυσμένη εργασία, 
μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική όσο και η εργασία 
από το γραφείο. Η τηλεργασία είναι μια πρακτική που η 
τράπεζα ενδέχεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί, ειδικά σε 
τμήματα και διευθύνσεις όπου δεν απαιτείται αυτοπρό-
σωπη παρουσία του εργαζομένου.
Οι τηλεδιασκέψεις έχουν υιοθετηθεί ως τρόπος επικοινω-
νίας, αντικαθιστώντας σχεδόν εξ ολοκλήρου τις εσωτερι-
κές συναντήσεις εργασίας, ενώ η τηλεκπαίδευση τείνει να 
καθιερωθεί ως ένας αποτελεσματικός τρόπος επιμόρφω-
σης και ανάπτυξης των εργαζομένων μας. Συγχρόνως η 
τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω γρήγορης 
και αποτελεσματικής συνεννόησης σε ευρύτερες γεωγρα-
φικές περιφέρειες αλλά και με το εξωτερικό».

Η ΟΤΟΕ σε πρόσφατη ανακοίνωση της, αναφέρει ότι «θετικοί 
στην προοπτική να ρυθμιστεί το καθεστώς της τηλεργασίας με 
την προώθηση ειδικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης, εμφα-
νίστηκαν οι εκπρόσωποι των Τραπεζών στη συνάντηση που 
είχαν με τη διοίκηση της ΟΤΟΕ»
Στη συνάντηση αυτή, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η 
ΟΤΟΕ, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της, έγινε σε θε-
τικό κλίμα μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και συμφωνήθηκε 

οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν.
Από την πλευρά της ΟΤΟΕ προβλήθηκε για άλλη μια φορά ότι:
-Ο κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων 
και της ψηφιοποίησης της εργασίας.
-Η θέσπιση κλαδικών συλλογικών ρυθμίσεων διασφαλίζει τον 
υγιή ανταγωνισμό στον κλάδο. 
- Η αναγκαιότητα κλαδικής συλλογικής ρύθμισης της τηλεργα-
σίας στον κλάδο και ταυτόχρονα η περαιτέρω εξειδίκευσή της 

μέσω Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε 
κάθε επιχείρηση, αποτελούν προτεραιότητα και για τον κλάδο 
και για τους εργαζόμενους. 
   Η ΟΤΟΕ με αίσθημα ευθύνης, με ετοιμότητα και αποφασιστι-
κότητα απαντά θετικά στις σύγχρονες προκλήσεις μιας νέας 
εποχής που δημιουργεί νέα δεδομένα και για τον κλάδο και για 
τους εργαζόμενους. 
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ΤΑΙΠΕΔ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, ΔυΟ ΔΕΣΜΕυΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΔΕΠΑ υΠΟΔΟΜΩΝ»
Αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι β’ των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών για την παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου της 
Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της

ΤΑΙΠΕΔ: ΔυΟ ΔΕΣΜΕυΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟυ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠΕ ΤΟυ 100% 
ΤΟυ ΜΕΤΟΧΙΚΟυ ΚΕΦΑΛΑΙΟυ ΤΗΣ «ΔΕΠΑ υΠΟΔΟΜΩΝ»

ΝΕΟ ΕΡΓΟ υΨΟυΣ 19,6 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ ΣΤΗ ΡΟυΜΑΝΙΑ ΑΝΕΛΑβΕ Η INTRAKAT

AEGEAN: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 75% ΤΟυ 2019 - ΣΤΑ 600 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ Η ΡΕυΣΤΟΤΗΤΑ

Αποσφραγίστηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ οι φάκελοι β’ των δεσμευτι-
κών οικονομικών προσφορών για την παραχώρηση του δικαι-
ώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της 
Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της, για χρο-
νική περίοδο 35 ετών. Οι φάκελοι είχαν κατατεθεί την 1η Απρι-

λίου από τις εξής ενώσεις προσώπων (με αλφαβητική σειρά): 
 *VINCI HIGHWAYS S.A.S.- VINCI CONCESIONES S.A.S. - ΜΥΤΙ-
ΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΒΑΞ Α.Ε. 
*ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.- EGIS PROJECTS S.A.
Σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας και 

αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των προβλεπόμενων κριτηρίων, 
θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής βελτιωμένων οικονο-
μικών προσφορών, η οποία θα λάβει χώρα κατόπιν νεότερης 
απόφασης του ΤΑΙΠΕΔ.

Δύο δεσμευτικές προσφορές για την από κοινού πώληση με τα 
ΕΛΠΕ του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ 
Υποδομών», παρέλαβε το ΤΑΙΠΕΔ. 
Συγκεκριμένα, δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν οι εξής (με 
αλφαβητική σειρά), σύμφωνα με το ΑΠΕ:

*EP INVESTMENT ADVISORS
*ITALGAS SpA.
 Σήμερα, το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 
35% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΕΠΑ Υποδομών». Η δι-
αδικασία αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών, ώστε 

να διαπιστωθεί η πλήρωση των προβλεπόμενων κριτηρίων, 
θα εκκινήσει άμεσα, ενώ στη συνέχεια, σε συνεδρίαση του δι-
οικητικού συμβουλίου του Ταμείου θα αποσφραγιστούν οι οι-
κονομικές προσφορές, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες.

Νέο έργο ύψους 19,6 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ ανέλαβε η Intrakat 
στην Ρουμανία υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση με τον πε-
ριφερειακό φορέα της δημόσιας υπηρεσίας ύδρευσης και απο-
χέτευσης της κομητείας Ilfov «Apa-Canal Ilfov SA», αναφέρει το 
ΑΠΕ. Ο πρόεδρος της Intrakat, Δημήτρης Κούτρας δήλωσε με 
αφορμή την υπογραφή της σύμβασης: «Πρόκειται για το πρώ-
το από μια σειρά έργων που περιμένουμε να υπογράψουμε στη 
Ρουμανία, η οποία είναι μια αγορά που δραστηριοποιούμαστε 

πολλά χρόνια και που τώρα όμως ανοίγει και αυτή, γεγονός που 
δημιουργεί καλές προοπτικές για την εταιρεία μας».
 Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο αφορά την επέκτα-
ση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστα-
σίων λυμάτων, στις περιοχές Mogosoaia, Balotesti & Tunari 
κοντά στο Βουκουρέστι και περιλαμβάνει όλες τις εργασίες πο-
λιτικού μηχανικού, τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργα-
σίες, τις εγκαταστάσεις αυτοματισμού καθώς και την προμήθεια 

και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού.
Συνολικά πρόκειται να κατασκευαστούν: 86,5 χλμ δικτύου 
διανομής νερού, 30 μονάδες αντλιοστασίων λυμάτων (νέες 
κατασκευές & ανακατασκευές) και 94 χλμ δικτύων αποχέτευ-
σης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης.

«Η χώρα μας έχει σαν ζήτηση τόσο από τους επιβάτες όσο και 
από το ενδιαφέρον των αεροπορικών εταιρειών ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανάκαμψης σε όλη την Ευρώπη, κάτι που 
είναι θετικό για τη χώρα και την Aegean», τόνισε ο πρόεδρος 
της ΑEGEAN Ευτύχης Βασιλάκης κατά τη διάρκεια της χθεσινής 
γενικής συνέλευσής της, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
 Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκη οι πωλήσεις εισιτηρίων τον Ιούνιο 
και τον Ιούλιο είναι στο 70%-75% του 2019, αλλά αφορά πω-
λήσεις και προπωλήσεις της εταιρείας και για την επόμενη πε-
ρίοδο, ενώ δεν υπήρχε αποθεματικό προπωλήσεων από τους 
προηγούμενους μήνες. «Είναι σημαντικό ότι έχουμε φτάσει να 
παράγουμε νέες πωλήσεις κοντά στο 75%» σημείωσε και πρό-
σθεσε «ελπίζουμε ότι δεν θα διαταραχθεί αυτή η κατάσταση αν 
δεν υπάρξει σημαντική αύξηση των νοσηλειών, που είναι και το 
πιο καθοριστικό στοιχείο για την πορεία της πανδημίας».
 Ο πρόεδρος της Aegean επισήμανε επίσης πως θα πρέπει να 
προχωρήσει ο εμβολιασμός του πληθυσμού, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στις υπόλοιπες χώρες. «Είναι σημαντικό το ότι έχουμε 
φτάσει το 50% των ενηλίκων της χώρας να έχουν λάβει την 
πρώτη δόση, αλλά αν δεν φτάσει σε αρκετά υψηλότερο ποσο-
στό δεν θα έχουμε επαρκή προστασία», δήλωσε ο κ. Βασιλάκης 
προσθέτοντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην διαταρα-

χθεί το καθεστώς του «πράσινου πιστοποιητικού» που επιτρέπει 
τα ταξίδια εντός της ΕΕ.
 Σε ότι αφορά την ρευστότητα της εταιρείας είναι στα 600 
εκατ. ευρώ και από αυτή τη ρευστότητα έχει ήδη αφαιρεθεί η 
επιστροφή στις τράπεζες των 90 εκατ. ευρώ που είχε δανειστεί 
η εταιρεία πέρυσι και το οποίο επέστρεψε. «Είμαστε σε καλό 
δρόμο (ταμειακά) παρά τη δυσκολία που προκαλούν τα απο-
τελέσματα τα οποία τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο δεν θα είναι 
θετικά» είπε ο κ. Βασιλάκης.
 Αναφορικά με το προσωπικό της εταιρείας σημείωσε ότι το 93% 
του προσωπικού της Aegean που είχε συμβάσεις αορίστου χρό-
νου, παραμένει στις θέσεις του και αυτό είναι μια κατάκτηση της 
εταιρείας και μια επένδυση στο μέλλον, ενώ έχει επανέλθει το 
75% του εποχιακού προσωπικού της Aegean, με την εταιρεία 
να απασχολεί 2.700 άτομα.
 Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της AEGEAN Δη-
μήτρης Γερογιάννης ανέφερε πως οι επιπτώσεις της πανδημίας 
ήταν πολύ μεγάλες, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 80% οδηγώντας 
την εταιρεία στις μεγαλύτερες ζημιές στην ιστορία της, γεγονός 
που συνέβη και στις άλλες αεροπορικές εταιρείες ανά τον κόσμο. 
Και η φετινή χρονιά, όπως είπε, ξεκίνησε με ίδιες τάσεις αφού 
ο περιορισμός των μετακινήσεων επηρέασε αρνητικά και το 

πρώτο τρίμηνο, με πτώση των πτήσεων στο 60% σε σχέση με 
το 2019, μείωση της επιβατικής κίνησης κατά 82% και τα έσοδα 
μειωμένα κατά 70%.
«Το αποτέλεσμα ζημιογόνο όμως σε μικρότερο βαθμό από το 
2020, ήτοι περίπου κατά 50% μειωμένες σε σχέση με το αντί-
στοιχο περσινό τρίμηνο.
 Για το δεύτερο τρίμηνο υπήρξε από το Μάιο και μετά υψη-
λότερο επίπεδο δραστηριοποίησης αλλά και πάλι με χαμηλά 
νούμερα, με μείωση των πτήσεων κατά 50% από το 2019 και 
της επιβατικής κίνησης κατά 70%. Πάντως επισήμανε πως το 
καλοκαίρι η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί με το 75-80% του 
πτητικού της έργου σε σχέση με το 2019. 
 Σε κάθε περίπτωση βέβαια, τόνισε ο κ. Γερογιάννης, η πρόοδος 
των εμβολιασμών θα είναι αυτή που θα καθορίσει τις επιδόσεις 
του κλάδου των αερομεταφορών αφού τα δεδομένα της ζή-
τησης μεταβάλλονται, λόγω της μεταβαλλόμενης  ψυχολογίας 
των επιβατών και της συνεχούς παρουσίας της πανδημίας, εφό-
σον δεν έχει καλυφθεί με μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμού. 
«Υπάρχει δυναμική για τη χώρα αλλά η ζήτηση παραμένει αβέ-
βαιη λόγω της κατάστασης» είπε χαρακτηριστικά.
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ΑυΞΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 72 ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ, ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΣΩΝ 
ΕΧΟυΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Χρ.Σταϊκούρας: Γενναία ρύθμιση των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που «γεννήθηκαν» στην πανδημία

Μ. βΟΡΙΔΗΣ: ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣυΜβΟυΛΙΟ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ υΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΠΟυ ΘΑ ΑΡΝΗΘΟυΝ ΝΑ ΕΜβΟΛΙΑΣΤΟυΝ

Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τις οφειλές της πανδημίας σε 36 
άτοκες ή 72 χαμηλότοκες δόσεις ανακοίνωσε χθες από το 
βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Στα-
ϊκουρας.
«Λειτουργώντας με βάση τις παραπάνω αρχές, σήμερα, 
με απόλυτη συναίσθηση της πραγματικότητας και των 
δυσκολιών που έχει επιφέρει η πανδημία του κορονοϊού 
στην πραγματική οικονομία, προχωράμε σε μια νέα, γεν-
ναία ρύθμιση των φορολογικών και ασφαλιστικών οφει-
λών που «γεννήθηκαν» στην πανδημία. Ρύθμιση με την 
οποία παρέχονται πολύ σημαντικές διευκολύνσεις στους 
οφειλέτες που επλήγησαν από την κρίση, καθώς παρατεί-
νεται, διευρύνεται και βελτιώνεται το υφιστάμενο πλαίσιο 
διευθέτησης των οφειλών τους, ενώ παράλληλα προσφέ-
ρεται η ευκαιρία αναβίωσης παλαιότερων ρυθμίσεων» 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών.
Ειδικότερα:
1ον. Διευρύνεται ο χρονικός ορίζοντας κάλυψης των 
οφειλών από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα.
2ον. Διευρύνεται ο αριθμός των δόσεων από 24 άτοκες 
ή 48 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο, σε 36 άτοκες ή 72 δόσεις 
με χαμηλό επιτόκιο, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ανάσα σε 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
3ον. Διευρύνεται σημαντικά η περίμετρος των δικαι-
ούχων, συμπεριλαμβάνοντας όλους όσους επλήγησαν 
οποιαδήποτε στιγμή από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σή-
μερα.

Συγκεκριμένα, τρέχουσες φορολογικές (ΦΠΑ, φόρος ει-
σοδήματος, ΕΝΦΙΑ κτλ.) και ασφαλιστικές οφειλές που 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του Κορονοϊού, θα 
μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 
2,5%, ή 36 δόσεις άτοκα, με καταβολή της 1ης δόσης τον 
Ιανουάριο του 2022.
Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που 
έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και οφειλές που έχουν ήδη 
βεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας (από Μάρτιο 
2020 έως σήμερα).
Οι κατηγορίες οφειλετών που εμπίπτουν στην ρύθμιση 
είναι:
* Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χα-
ρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο 
Οικονομικών (θα χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ 
Απριλίου 2020). Υπολογίζεται ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ 
περιλαμβάνεται το 78% των επιχειρήσεων και ελεύθερων 
επαγγελματιών της χώρας.
* Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μίσθω-
μα βάσει δήλωσης COVID.
* Άνεργοι εγγεγραμμένοι το εν λόγω διάστημα στον ΟΑΕΔ.
Επιπλέον οι ανωτέρω οφειλέτες που απώλεσαν ρύθμιση 
τμηματικής καταβολής (π.χ. 120 δόσεων) από τον Μάρτιο 
του 2020 έως σήμερα, δύναται να αναβιώνουν τη ρύθμι-
ση με όλα τα ευεργετήματα με την καταβολή της δόσης 
του Αυγούστου, και οι απολεσθείσες δόσεις μεταφέρονται 
στο τέλος της ρύθμισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, η δυ-
νατότητα ρυθμίσεων αφορά 134.455 νομικά πρόσωπα, 
392.785 φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα και 299.195 φυσικά πρόσωπα μη επιτη-
δευματίες που έχουν δημιουργήσει μη ρυθμισμένα ληξι-
πρόθεσμα χρέη ύψους 2,26 δισ. ευρώ προς τη φορολογι-
κή αρχή την εν λόγω περίοδο και ανήκουν στις επιλέξιμες 
κατηγορίες πληττομένων.
Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε τέλος ότι: 
«Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, η κυβέρνηση αποδει-
κνύει, για άλλη μια φορά, ότι βρίσκεται σε διαρκή εγρή-
γορση, αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και των 
επιχειρήσεων και λαμβάνει, στον κατάλληλο χρόνο, τις 
βέλτιστες δυνατές πρωτοβουλίες.
Όλες οι προηγούμενες παρεμβάσεις αλλά και η σημερινή 
καταδεικνύουν την υπεύθυνη και κοινωνικά δίκαιη πολι-
τική της κυβέρνησής μας.
Μια πολιτική συνετή, που σταθμίζει ανάγκες και δημοσιο-
νομικούς περιορισμούς -καθώς δημοσιονομική χαλάρω-
ση δεν σημαίνει δημοσιονομικός εκτροχιασμός-, διαφυ-
λάττει την κουλτούρα πληρωμών, στοχεύει στην ταχεία 
και ισχυρή ανάκαμψη και στην υψηλή, βιώσιμη, έξυπνη 
και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη στη μετά-κορονοϊό εποχή.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε μπροστά μας.
Και συνεχίζοντας να λειτουργούμε με σχέδιο, σύνεση, 
ενότητα και αποφασιστικότητα, θα το κερδίσουμε!».

Δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ειδική ρύθμιση σχετικά 
με τους εργαζόμενους που θα αρνηθούν να εμβολια-
στούν, καθώς ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας προβλέπει 
την παραπομπή όσων δεν τηρούν τις νομικές τους υπο-
χρεώσεις στα πειθαρχικά συμβούλια, τόνισε ο υπουργός 
Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, σχετικά με το θέμα της υπο-
χρεωτικότητας του εμβολιασμού στον δημόσιο τομέα, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
 Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ο ίδιος δεν μπορεί να προδικάσει 
τις αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων. Ο υπουργός 
Εσωτερικών σημείωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ότι «η 
κυβέρνηση δεν πρόκειται να οπισθοχωρήσει στο βασικό 
της πλαίσιο, στη βασική της αντίληψη, στη βασική της 

κατεύθυνση που στοχεύει στην οικοδόμηση ενός τείχους 
ανόσιας, με ενθάρρυνση των ανθρώπων που δεν έχουν 
προχωρήσει στον εμβολιασμό τους να το πράξουν, προ-
κειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία».
 Σχολιάζοντας τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού, τόνισε ότι είναι δικαίωμά 
των πολιτών να εκφράζουν την άποψή τους, αποσαφη-
νίζοντας ωστόσο ότι αυτή βασίζεται σε αντιεπιστημονικά 
δεδομένα και η υιοθέτηση της θα έθετε σε κίνδυνο τη δη-
μόσια υγεία.
 Τέλος, σχολιάζοντας την ικανοποίηση που εξέφρασε ο Νί-
κος Παππάς για την παραπομπή του σε Ειδικό Δικαστήριο 
με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και όχι για 

το αδίκημα της δωροληψίας, ο κ. Βορίδης παρατήρησε 
ότι ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ είναι κατηγορούμενος 
για την ενορχήστρωση της φαλκίδευσης της διαδικασίας 
χορήγησης τηλεοπτικών αδειών προκειμένου να υπάρξει 
έλεγχος του τηλεοπτικού τοπίου από τον ΣΥΡΙΖΑ, κλείνο-
ντας τα μάτια σε εικονικές συναλλαγές, παρακινώντας σε 
αυτές τις εικονικές συναλλαγές, εμφανίζοντας μπροστι-
νούς που δεν είχαν «πόθεν έσχες». 
 «Αν στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ευχαριστημένοι που παραπέμπε-
ται ο υπουργός τους για παράβαση καθήκοντος και είναι 
χαρούμενοι γι’ αυτό, είμαστε όλοι χαρούμενοι», τόνισε 
χαρακτηριστικά.
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ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ Γ. ΚΑΣΑΠΙΔΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟυ «WHITE DRAGON» ΣΤΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

IEA: Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑυΞΑΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

Να ενώσουν τα χέρια για την επόμενη ημέρα εφαρμογής 
του «White Dragon» στην περιοχή, κάλεσε τους πολίτες, 
τους φορείς και τους επιστήμονες ο περιφερειάρχης Δυτι-
κής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.
«Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας γιατί αυτό που έρ-
χεται στην περιοχή μετά την έγκριση της πρότασης του 
«White Dragon» από την αρμόδια επιτροπή της ΕΕ μας 
ξεπερνά όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κασαπίδης 
σε χθεσινή διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, αναφέρει το 
ΑΠΕ.
Μία ημέρα μετά την έγκριση της πρότασης του «White 
Dragon» και των ανακοινώσεων του αντιπροέδρου της 
ΕΕ Φρανς Τίμερμανς και της αρμόδιας Επίτροπου για τις 
Μεταφορές Αντίνα Βαλεάν, για την αναθεώρηση των στό-
χων για το κλίμα, όπου προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη 
μείωση στο 55% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 
δέκα χρόνια, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ο κ. 
Κασαπίδης τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία «είχε την προ-
νοητικότητα, μόνοι μας κόντρα στο ρεύμα της εποχής, να 
επενδύσουμε στο πρασίνισμα της Περιφερειάς μας με την 

επιλογή μας να επιλέξουμε το υδρογόνο ως το καύσιμο 
που μπορεί να μας οδηγήσει με ασφάλεια στην επόμενη 
ημέρα της απολιγνιτοποίησης». 
Ο κ. Κασαπίδης φάνηκε αισιόδοξος για την επόμενη ημέρα 
της περιοχής, δήλωσε ότι τον Νοέμβριο θα κριθεί οριστικά 
εάν η πρόταση του «White Dragon» θα εγκριθεί ως έχει 
και πρόσθεσε: «τον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το αναλυ-
τικό τεχνικό δελτίο όπου θα περιγράφονται με αναλυτικό 
τρόπο όλες οι παρεμβάσεις, η ετοιμότητα, τα χρηματοδο-
τικά εργαλεία για τις επενδύσεις και τις δράσεις που λέμε 
ότι θα κάνουμε έως το 2029».
Αν και ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός κι από άλλες ομά-
δες χωρών που έχουν καταθέσει αντίστοιχα πρότζεκτ, ο 
περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας φάνηκε αισιόδοξος ότι «η 
χρηματοδότηση των 8,5 δισ. ευρώ είναι ένας εφικτός στό-
χος να μείνει έως την τελική έγκριση».
Σύμφωνα με την πρόταση που έχει κατατεθεί, οι πρώτες 
επενδύσεις στο πράσινο υδρογόνο ξεκινούν το πρώτο 
εξάμηνο του 2022 και ολοκληρώνονται προς το τέλος του 
2028. 

Ο κ. Κασαπίδης δήλωσε ότι θα συστήσει άμεσα επιτρο-
πή στην Περιφέρεια που θα ασχολείται με τα θέματα του 
υδρογόνου και κάλεσε τους νέους επιστήμονες, ανεξάρ-
τητα της ειδικότητάς τους, να δηλώσουν συμμετοχή. Οι 
εφαρμογές του πράσινου υδρογόνου θα απλωθούν σε 
όλη την γκάμα της παραγωγής σημείωσε, επισημαίνοντας 
ότι «κανένας επιστήμονας δεν πρέπει να μείνει εκτός αυτής 
της προσπάθειας που θα μετασχηματίσει την Οικονομία 
της Δ. Μακεδονίας». 
Ζήτησε δε, από τη νέα γενιά που σχεδιάζει τώρα τις σπου-
δές της να επιλέξει επιστημονικά αντικείμενα που συνδυά-
ζουν τις εφαρμογές του πράσινου υδρογόνου στην καθη-
μερινότητα και εφαρμογές που συνδέονται με το πράσινο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής. 
«Είμαστε το πρώτο θέμα της συζήτησης στις Βρυξέλλες», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κασαπίδης, υπογραμμίζο-
ντας πως ποτέ άλλοτε η περιφέρεια της Δ. Μακεδονίας 
δεν βρισκόταν τόσο ψηλά στις συζητήσεις Ευρωπαίων 
αξιωματούχων. 

Η παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται με 
ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με την ανάπτυξη της ανανε-
ώσιμης ενέργειας, εντείνοντας τη χρήση των ορυκτών καυ-
σίμων και κυρίως του άνθρακα, που αποτελούν βασικές αι-
τίες για την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, όπως 
προειδοποίησε χθες ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA). 
Με την οικονομική ανάκαμψη, η ζήτηση για ηλεκτρική 
ενέργεια αναμένεται να αυξηθεί 5% το 2021, μια αύξηση 
της οποίας περίπου το ήμισυ θα καλυφθεί από ορυκτά 
καύσιμα, κυρίως άνθρακα, που μπορεί να οδηγήσει «τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας σε επίπεδα ρεκόρ το 2022», σύμφωνα με την εξα-
μηνιαία έκθεση του Οργανισμού για την αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Στην Ασία --κυρίως την Κίνα και την Ινδία-- αντιστοιχεί το 
μεγαλύτερο ποσοστό της ζήτησης για ρεύμα, που αναμέ-
νεται να ανακάμψει 5% φέτος και 4% την επόμενη χρονιά, 
αφού μειώθηκε κατά 1% το 2020 λόγω της πανδημίας. 
Το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένε-
ται να αυξηθεί σημαντικά, κατά περίπου 8% το 2021 και 
6% το 2022, εκτίμησε ο IEA με βάση τις μεγάλες οικονομικές 
τάσεις και τους διαθέσιμους εθνικούς δείκτες. 
Ωστόσο οι ανανεώσιμες πηγές θα καλύψουν μόνο το ήμισυ 
της πρόσθετης ζήτησης που ανακοινώθηκε. Το 45% περί-
που θα καλυφθεί από ορυκτά καύσιμα (40% το 2022), το 
υπόλοιπο από την πυρηνική ενέργεια.
Το αποτέλεσμα: οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του το-
μέα ηλεκτρικής ενέργειας, αφού μειώθηκαν κατά τα δύο πε-

ρασμένα έτη, αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,5% το 2021 
και 2,5% το 2022, φθάνοντας σε επίπεδο ρεκόρ. 
«Η ανανεώσιμη ενέργεια αυξάνεται εντυπωσιακά σε πολ-
λές περιοχές του κόσμου, αλλά ακόμα δεν έχει φθάσει στο 
σημείο που απαιτείται για να μας θέσει σε πορεία επίτευξης 
καθαρών μηδενικών εκπομπών ως τα μέσα του αιώνα», 
δήλωσε ο Κεϊσούκε Σανταμόρι, διευθυντής στο τμήμα για 
τις αγορές ενέργειας. «Καθώς οι οικονομίες ανακάμπτουν, 
βλέπουμε άλμα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από 
ορυκτά καύσιμα. Για να στραφούμε σε μια βιώσιμη πορεία, 
χρειάζεται να αυξήσουμε μαζικά τις επενδύσεις σε τεχνο-
λογίες καθαρής ενέργειας –κυρίως ανανεώσιμες και την 
ενεργειακή απόδοση». 
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Θ. ΣΚυΛΑΚΑΚΗΣ: ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟυ ΙΟυΝΙΟυ ΕΠΙβΕβΑΙΩΝΟυΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Την έναρξη της οικονομικής ανάκαμψης επιβεβαιώνουν 
τα στοιχεία για την πορεία των φορολογικών εσόδων τον 
Ιούνιο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονο-
μικών Θεόδωρο Σκυλακάκη ο οποίος τόνισε οτι κλειδί για 
τη διατήρηση της δυναμικής αυτής τους επόμενους κρίσι-
μους μήνες είναι η μαζική συμμετοχή των πολιτών στην 
εθνική εκστρατεία εμβολιασμού, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Ειδικότερα ο κ. Θ. Σκυλακάκης, δίνοντας στη δημοσιότητα 
τα στοιχεία για την πορεία των εσόδων δήλωσε ότι «τον 
Ιούνιο τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3.332 εκατ. 
ευρώ, αυξημένα κατά 97 εκατ. ευρώ ή 3,0% έναντι του 
στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση 
του ΜΠΔΣ 2022-2025. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν 
την έναρξη της οικονομικής ανάκαμψης, η ιδιαίτερη δυ-
ναμική της οποίας είναι σημαντικό να διατηρηθεί στους 
κρίσιμους οικονομικά μήνες που ακολουθούν. Κλειδί για 
αυτό είναι η συνέχιση της μαζικής συμμετοχής των πολι-
τών στην εθνική εκστρατεία εμβολιασμού, η εξέλιξη της 
οποίας αποτελεί το πλέον κρίσιμο μέγεθος όχι μόνο για τη 
δημόσια υγεία αλλά και για την οικονομική πολιτική για το 
υπόλοιπο του 2021».
Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών θεωρούν ότι ο 
στόχος που έχει τεθεί για τα έσοδα απο τον τουρισμό 
εφέτος (στο 45% του 2019) είναι εφικτός. Σε ό,τι αφορά 
τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, οι ίδιοι 
κύκλοι αναφέρουν ότι η βασική κατεύθυνσή τους είναι η 
προστασία αυτών που είναι ευάλωτοι σε σχέση με όσους 
έχουν ισχυρή πιθανότητα νόσησης, δηλαδή δεν έχουν 
εμβολιαστεί.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρα-
τικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή 
βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021, 
παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ύψους 12,215 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 
έλλειμμα 12,950 δισ. ερώ που έχει περιληφθεί για το αντί-
στοιχο διάστημα του 2021 στην επεξηγηματική έκθεση 
του ΜΠΔΣ 2022-2025 και ελλείμματος 9.232 εκατ. ευρώ 
το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές απο-
τέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 9,088 εκατ. 
ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9,919 δισ. 
ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 6.101 εκατ. ευρώ για 
την ίδια περίοδο το 2020.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπο-

λογισμού ανήλθε σε 21,977 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 93 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι της εκτίμησης 
για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επε-
ξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλ-
θαν σε 24,045 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 93 εκατ. ευρώ ή 
0,4% έναντι του στόχου.
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 20,191 δισ ευρώ, αυ-
ξημένα κατά 132 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου 
που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του 
ΜΠΔΣ 2022-2025.
Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την 
έκδοση του οριστικού δελτίου.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,068 δισ ευρώ, σύμ-
φωνα με το στόχο. 
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,071 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 17 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2021 το σύνολο των καθαρών 
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,702 
δισ ευρώ αυξημένο κατά 58 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον 
μηνιαίο στόχο. 
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλ-
θαν σε 4,126 δισ ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου 
στόχου κατά 58 εκατ. ευρώ. 
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3,332 δισ ευρώ, αυξη-
μένα κατά 97 εκατ. ευρώ ή 3,0% έναντι του στόχου που 
έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 
2022-2025.
Οι επιστροφές εσόδων του Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε 424 
εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το στόχο. 
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 389 εκατ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περί-
οδο του Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021 ανήλθαν στα 34,192 
δισ ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 641 εκατ. 
ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου (34,834 δισ. ευρώ), που 
έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 
2022-2025.
Η υποεκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 471 
εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των 
επιχορηγήσεων προς ΟΚΑ ύψους 459 εκατ. ευρώ. Αναμέ-

νεται πλήρης απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων έως 
το τέλος του έτους.
Αντίθετα, οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα 
εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυ-
νας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοι-
χείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο 
κατά 673 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών 
συμβάσεων.
Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε περίπου στα επίπεδα του στό-
χου, παρουσιάζοντας μια αύξηση κατά 19 εκατ. ευρώ ή 
0,5%. Σημειώνεται το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι πληρωμές 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι πρώτες 
πληρωμές ύψους 39 εκατ. ευρώ έλαβαν χώρα για προ-
γράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των 
μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου 
- Ιουνίου, έχει ως εξής:
α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της 
πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1.748 εκατ. 
ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1,618 δισ ευρώ 
από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1,108 δισ ευρώ 
από το ΠΔΕ,
γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 611 εκατ. 
ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,
δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 155 εκατ. ευρώ, 
για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την παν-
δημία,
ε) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 333 
εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,
στ) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων ύψους 84 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και
ζ) οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρή-
σεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ. 
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίο-
δο του Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021 παρουσιάζονται αυξη-
μένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 
5,965 δισ ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών 
για μέτρα κατά της πανδημίας και των αυξημένων πλη-
ρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων.





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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Η Γερμανία η πιο πληγείσα χώρα - Την αλλαγή κλίμα-
τος δείχνει ο υποψήφιος πρόεδρος του CDU 
Δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους έχουν προκαλέσει οι πρωτο-
φανείς πλημμύρες που έπληξαν περιοχές της δυτικής Γερμανίας, 
αλλά και άλλων γειτονικών χωρών (Βέλγιο, Ολλανδία). Ο υπο-
ψήφιος των τη διαδοχή της καγκελαρίου Μέρκελ στις εκλογές του 
Σεπτεμβρίου, Αρμίν Λασέτ, απέδωσε τις καταστροφικές πλημμύ-
ρες στα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλεί η υπερθέρμανση 
του πλανήτη, καλώντας να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής σε ομοσπονδιακό, ευρωπαϊκό και παγκό-
σμιο επίπεδο. 
Σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό λογισμό της αστυνομίας 
και των υπηρεσιών διάσωσης δεκάδες ήταν άνθρωποι έχασαν 
ζωή τους από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που 
έπληξαν τη δυτική Γερμανία, ενώ δεκάδες ήταν και οι αγνοούμε-
νοι. Από τις σφοδρές σφοδρές πλημμύρες έχασαν τη ζωή τους 
επίσης 6 άνθρωποι στο Βέλγιο, ενώ σημαντικές καταστροφές 
έχουν προκληθεί στο Λουξεμβούργο. Χιλιάδες άνθρωποι στη Ν. 
Ολλανδία κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά μήκος 
του ποταμού Μέση. 
Στη δυτική Ευρώπη 
Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της δυτικής Ευ-
ρώπης προκάλεσαν ξεχείλισμα των ποταμών, παρέσυραν οικίες 
και κατέκλυσαν υπόγεια. Η περιφέρεια του Έουσκιρχεν στο γερμα-
νικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας έχει πληγεί ιδιαίτε-
ρα και 15 άνθρωποι έχουν εκεί τη ζωή τους, διευκρίνισε η τοπική 
αστυνομία, προσθέτοντας πως «δεν έχουν βρεθεί ακόμη όλα τα 
πτώματα». Στο Βέλγιο έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ 
αυτών ήταν ένας νέος 22 ετών. Καταρρακτώδεις βροχές σαρώ-
νουν τη Βαλλωνία τις τελευταίες ημέρες. Πολλοί κάτοικοι έχουν 
αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι πλημμύρες έχουν 
προκαλέσει στη Γερμανία τη μεγαλύτερη απώλεια ζωών εδώ και 
χρόνια. Οι πλημμύρες το 2002 προκάλεσαν 21 ανθρώπων στην 
ανατολική Γερμανία και περισσότερων από 100 στην ευ ευρύτερη 
περιοχή της κεντρικής Ευ Ευρώπης. 
Συγκλονισμένη η Μέρκελ
Η Γερμανίδα καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, η οποία πραγματο-
ποίησε χθες επίσκεψη στις ΗΠΑ, δήλωσε «συγκλονισμένη» από 
την καταστροφή που έπληξε δυτική Γερμανία. Με ανάρτηση στον 
λογαριασμό του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέφεν Ζάιμπερτ, η 
Άγκ. Μέρκελ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς των 
νεκρών και τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των αγνοου-
μένων, ενώ ευχαρίστησε «από τα βάθη της καρδιάς» της τους 
«πολλούς ακούραστους διασώστες και τις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης» που επιχειρούν στην περιοχή. 
Ο ΑρμίνΛάσετ, ο συντηρητικός υποψήφιος που επιδιώκει να δια-
δεχθεί στην καγκελαρία τη Μέρκελ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 
και πρωθυπουργός του σκληρά πληττόμενου κρατιδίου της Βό-

ΔΕΚΑΔΕΣ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΠΛΗΜΜυΡΕΣ ΣΤΗ ΔυΤΙΚΗ ΕυΡΩΠΗ  

 Η ΝΑυΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,17                                                      16/07/2021

ρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, έσπευσε στις πληττόμενες περιοχές, 
και στις δηλώσεις του απέδωσε τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις 
και πλημμύρες στα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλεί η 
υπερθέρμανση του πλανήτη. 
«Θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τέτοια γεγονότα ξανά και ξανά 
και αυτό σημαίνει πως πρέπει να επισπεύσουμε τα μέτρα για την 
προστασία του κλίματος, σε ευρωπαϊκό, ομοσπονδιακό και πα-
γκόσμιο επίπεδο, επειδή η κλιματική αλλαγή δεν περιορίζεται σε 
ένα μόνο κράτος», είπε.
Περιβάλλον και κλίμα 
Τα ζητήματα του περιβάλλοντος και του κλίματος είναι από τα 
ακανθώδη της προεκλογικής εκστρατείας, με τον Λάσετ να δίνει 
μάχη στήθος με στήθος με τον υποψήφιο των Σοσιαλδημοκρα-
τών Όλαφ Σολτς και την Αναλένα Μπέρμποκ των Πρασίνων. 
Οι βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές γύρω από τον Ρήνο θε-
ωρούνται οι χειρότερες που μετρήθηκαν ποτέ. Μεγάλες πόλεις, 
όπως η Κολονία και η Χάγη, πλημμύρισαν, ενώ στο Λεβερκούζεν 
400 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από νοσοκομείο. 
Στο Βούπερταλ, γνωστό για τον εναέριο σιδηρόδρομο, οι ντόπιοι 
ανέφεραν πως πλημμύρισαν και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
διακόπηκε. «Δεν μπορώ ούτε καν να φανταστώ το πόσο μεγάλη 
θα είναι η ζημιά», δήλωσε σε σχετικό ρεπορτάζ του πρακτορείου 
Reuters ο Καρλ-Χέινζ Σάμαν, ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ Kitchen 
Club. 
Οι μετεωρολόγοι ανέφεραν πως η βροχή στην περιοχή τις τελευ-
ταίες 24 ώρες ήταν χωρίς προηγούμενο. 
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, με ανάρτησή της στο Twitter δήλωσε πως η Ε.Ε. είναι 
έτοιμη να βοηθήσει όσους επλήγησαν από τις καταστροφικές 
πλημμύρες. «Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων 
των καταστροφικών πλημμυρών στο Βέλγιο, τη Γερμανία, το 
Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, καθώς και εκείνων που έχασαν 
τους», ανέφερε. Και πρόσθεσε ότι «η Ε.Ε. είναι έτοιμη να βοηθήσει. 
Οι πληγείσες χώρες μπορούν να προσφύγουν στον μηχανισμό 
πολιτικής προστασίας».

Νύχτα αγωνίας ήταν η χθεσινή για τη Σάμο, καθώς στο νησί 
ήταν σε εξέλιξη πυρκαγιά. Η πρώτη σπίθα άναψε χθες το με-
σημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Βουρλιώτες και πήρε 
διαστάσεις. Μάλιστα, για τον λόγο αυτό η Πυροσβεστική απο-
φάσισε την προληπτική εκκένωση στο παραλιακό τμήμα από 
Κοκκάρι έως Αυλάκια, στην ευρύτερη περιοχή Μάνα Κοκκαρί-
ου. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο Σάμου, 
λόγω των πυκνών καπνών στην περιοχή, με εντολή της Πολιτι-
κής Προστασίας πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση, για 
λίγες ώρες, δύο ξενοδοχείων στην περιοχή. 

Οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά ότι το τροπικό 
δάσος του Αμαζονίου εκπέμπει πλέον περισσότερο διοξείδιο 
του άνθρακα από ό,τι μπορεί να απορροφήσει. Οι εκπομπές του 
δάσους της Νότιας Αμερικής ανέρχονται σε ένα δισεκατομμύριο 
τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, σύμφωνα με νέα με-
λέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature. Το δάσος προη-
γουμένως δρούσε σαν αποθήκη, απορροφώντας τις εκπομπές 
που οδήγησαν στην κλιματική κρίση, αλλά πλέον προκαλεί την 
επιτάχυνσή της. Οι περισσότερες από τις εκπομπές προκαλούνται 
από πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες ξεσπούν σκόπιμα για να 
απομακρυνθούν τα δέντρα και να δημιουργηθούν βοσκότοποι 
και καλλιέργειες σόγιας. Ακόμη όμως και χωρίς πυρκαγιές, οι 
υψηλότερες θερμοκρασίες και η ξηρασία συνέβαλαν στο να γίνει 
ο νοτιοανατολικός Αμαζόνιος πηγή CO2. 
Οι επιστήμονες αναφέρουν πως η απώλεια της ικανότητας του 
Αμαζονίου να αποθηκεύει CO2 είναι μια ζοφερή προειδοποίηση 
ότι η μείωση των εκπομπών από την καύση ορυκτών καύσιμων 
είναι πιο επείγουσα από ποτέ. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 
μικρά αεροπλάνα για τη μέτρηση των επιπέδων CO2 έως 4.500 
μέτρα πάνω από το δάσος την τελευταία δεκαετία, δείχνοντας 
πώς αλλάζει ολόκληρος ο Αμαζόνιος. Προηγούμενες μελέτες που 
δείχνουν ότι ο Αμαζόνιος μετατράπηκε σε πηγή CO2 βασίστηκαν 
σε δορυφορικά δεδομένα, τα οποία μπορούν να επηρεαστούν 
από τη νεφοκάλυψη ή από μετρήσεις εδάφους των δέντρων 
που μπορούν να καλύψουν μόνο ένα μικρό μέρος της τεράστιας 
περιοχής. Οι ερευνητές δήλωσαν πως το εύρημα ότι μέρος του 
Αμαζονίου εκπέμπει άνθρακα ακόμη και χωρίς πυρκαγιές είναι 
ιδιαίτερα ανησυχητικό, απόρροια δύο παραγόντων: της συστη-
ματικής αποψίλωσης και των πυρκαγιών που καθιστούν τα γει-
τονικά δάση πιο ευάλωτα με την πάροδο των ετών. «Τα πρώτα 
πολύ κακά νέα είναι ότι η καύση των δασών παράγει περίπου 
τρεις φορές περισσότερο CO2 από ό,τι απορροφά το δάσος. Τα 
δεύτερα κακά νέα είναι ότι σε μέρη όπου η αποψίλωση είναι μεγα-
λύτερη από 30% οι εκπομπές άνθρακα είναι 10 φορές υψηλότερες 
από εκείνες όπου η αποψίλωση είναι χαμηλότερη από 20%», 
δήλωσε στον Guardian η επικεφαλής της έρευνας, Λουτσιάνα 
Γκάτι, από το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικής Ερευνας της Βραζι-
λίας. Λιγότερα δέντρα σημαίνουν λιγότερη βροχή και υψηλότερες 
θερμοκρασίες, καθιστώντας την ξηρασία ακόμη χειρότερη για το 
δάσος που απομένει. Η κυβέρνηση του προέδρου της Βραζιλίας, 
Ζαΐρ Μπολσονόρο, έχει επικριθεί έντονα για την ενθάρρυνση της 
αποψίλωσης των δασών, η οποία έχει αυξηθεί μέσα σε 12 χρόνια, 
ενώ οι πυρκαγιές έσπασαν κάθε ρεκόρ τον φετινό Ιούνιο από το 
2007. Ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη δήλωσαν ότι θα εμποδίσουν 
μια εμπορική συμφωνία της Ε.Ε. με τη Βραζιλία και άλλες χώρες, 
εκτός εάν ο Μπολσονόρο συμφωνήσει να κάνει περισσότερα για 
να αντιμετωπίσει την ολοκληρωτική καταστροφή του Αμαζονίου.
BBC, THE GUARDIAN 

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΛΟΓΩ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠυΡΚΑΓΙΑΣ
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Οι «παράδοξοι» αποκλεισμοί υποψηφίων 
Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των ειδικών μαθημάτων, που 
αναμένεται σήμερα από το υπουργείο Παιδείας, θα κλείσει έναν 
ακόμη κύκλο στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 
Κατόπιν θα ανοίξει η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφι-
κών δελτίων, η οποία φέτος θα έχει το ιδιαίτερο στοιχείο πως η 
ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) θα αποκλείσει περίπου 20.000 
υποψηφίους από τα ΑΕΙ. Μάλιστα, όπως παρουσιάζει η «Κ», θα 
υπάρξουν περιπτώσεις υποψηφίων που θα αποκλειστούν παρό-
τι έχουν συγκεντρώσει περισσότερες μονάδες από άλλους που θα 
εισαχθούν. 
Ειδικότερα, η ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνει με τους 
ίδιους τρόπους όπως και με τα υποχρεωτικά μαθήματα (με 
ανάρτηση στα λύκεια, μέσω της ιστοσελίδας https:// results.
it.minedu.gov.gr και στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων). 
Θα ακολουθήσει τη Δευτέρα 19/7 η ανακοίνωση της ΕΒΕ των 
τμημάτων και η προθεσμία για τη συμπλήρωση του μηχανο-
γραφικού δελτίου. Βέβαια, ήδη ο χρόνος τρέχει πιέζοντας τις 
υπηρεσίες του υπουργείου. Ενδεικτικό είναι ότι πέρυσι οι υποψή-
φιοι μπορούσαν να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους έως και 
τη Δευτέρα 20/7. 
Από την άλλη, η ανακοίνωση των βαθμολογιών ανέδειξε τα 
στρεβλά του νέου συστήματος με την καθιέρωση της ελάχιστης 
βάσης εισαγωγής. Χαρακτηριστικά, όπως ανέφερε στην «Κ» ο 
μαθηματικός - αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης, ένας υποψήφιος 
που έγραψε 16,9 στα Μαθηματικά δεν θα μπορεί να δηλώσει το 
τμήμα Μαθηματικών Θεσσαλονίκης. Ο συγκεκριμένος υποψή-
φιος έγραψε 14,7 στη Γλώσσα, 15 στη Χημεία, 10,6 Φυσική και 
16,9 Μαθηματικά. Ο μέσος όρος του είναι 14,3. Η ΕΒΕ του τμήμα-
τος για το τμήμα Μαθηματικών Θεσσαλονίκης είναι 14,35. Ετσι, 
ο υποψήφιος δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει το τμήμα στο μηχα-
νογραφικό, παρότι συγκεντρώνει 14.379 μόρια. Το παράδειγμα 
είναι υπαρκτό και τα στοιχεία του υποψηφίου είναι στη διάθεσή 
μας. Επίσης, ο μαθηματικός Γιάννης Ζαμπέλης δίνει ένα άλλο πα-
ράδειγμα. Για το 2ο πεδίο η ΕΒΕ είναι 9,57. Ένας υποψήφιος έχει 
μέσο όρο στα 4 μαθήματα 9,6 και την ξεπερνά. Στον υπολογισμό 
των μονάδων (με βάση τους συντελεστές βαρύτητας με τους 
οποίους πολλαπλασιάζονται οι βαθμοί των δύο μαθημάτων 
αυξημένης βαρύτητας, Μαθηματικά και Φυσική) συγκέντρωσε 
8.484. 
Αντίθετα, άλλος υποψήφιος έχει μέσο όριο 9,5 και δεν ξεπερνά 
την ΕΒΕ, αλλά στο άθροισμα των μονάδων συγκέντρωσε 10.130 
(αυτό συνέβη διότι είχε καλύτερη βαθμολογία από τον πρώτο σε 
Μαθηματικά και Φυσική). Ο πρώτος θα μπορεί να εισαχθεί, όχι 
όμως ο δεύτερος, παρότι συγκέντρωσε περισσότερες μονάδες!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΟΙ ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ 
ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ βΑΣΗΣ 
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Πρόστιμο ίσο με 12 κύριες και επικουρικές συντάξεις θα κληθεί 
να καταβάλει στον ΕΦΚΑ όποιος συνταξιούχος εντοπιστεί να μην 
έχει δηλώσει την παράλληλη, με το καθεστώς συνταξιοδότησης 
που ήδη διανύει, απασχόληση. Το υψηλό πρόστιμο προβλέπε-
ται κατ’ εφαρμογήν του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου στην 
υπουργική Απόφαση που φέρει την υπογραφή του υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το πρόστιμο σε ό,τι 
αφορά την αναγωγή του στην κύρια σύνταξη μπορεί να απο-
πληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του Ά από το ύψος 
της μηνιαίας σύνταξης. Το ποσόν της οφειλής της επικουρικής 
σύνταξης θα καταβάλλεται στον ΕΦΚΑ ή στα επικουρικά Ταμεία 
που δεν έχουν ενταχθεί στον ενιαίο φορέα, με συμψηφισμό στις 
επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ. 
Για την υποβολή των δηλώσεων των συνταξιούχων, τον έλεγ-
χο και τη διασταύρωση των στοιχείων θα δημιουργηθεί ηλε-
κτρονική εφαρμογή στον e-ΕΦΚΑ. Οι δηλώσεις απασχόλησης 
συνταξιούχων που έχουν ήδη υποβληθεί, καθώς και τα στοι-
χεία πληρωμών συντάξεων, θα διασταυρώνονται σε περιοδική 
βάση με τα στοιχεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 
(ΑΠΔ) που υποβάλλουν οι εργοδότες στον ΕΦΚΑ, τα στοιχεία 
του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη και τα στοιχεία άλ-
λων πληροφοριακών συστημάτων. Έως ότου ενεργοποιηθεί 
η πλατφόρμα, η αρμόδια υπηρεσία εκκαθάρισης συντάξεων 
του ΕΦΚΑ θα καταχωρίζει τα στοιχεία των απασχολούμενων 

βΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΣυΝΤΑΞΙΟυΧΟυΣ 
ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣυΝΤΑΚΤΩΝ
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συνταξιούχων στο πληροφοριακό σύστημα πληρωμών συντά-
ξεων του Ταμείου. 
Η απόφαση 
• Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που είτε έχουν αναλάβει ερ-
γασία ή δραστηριότητα έως και την 28/2/2020, είτε αναλαμ-
βάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση από την 29/2/2020 και 
εφεξής, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή τη δραστηρι-
ότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, υποχρε-
ούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης. Αντίστοιχη δήλωση 
στην αίτηση συνταξιοδότησης οφείλουν να υποβάλλουν και οι 
ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος συνεχίζουν να εργάζονται ή να 
αυτοαπασχολούνται. 
• Οι συνταξιούχοι που είχαν αναλάβει εργασία πριν την 
13/5/2016 και βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου 
δεν υπόκεινται σε μείωση της σύνταξης, υποχρεούνται στην 
υποβολή σχετικής δήλωσης, εφόσον συνεχίζουν να απασχο-
λούνται, για την περίοδο απασχόλησης από την 1/3/2022 και 
εφεξής. Η υποχρέωση δήλωσης απασχόλησης με το προϊσχύον 
κανονιστικό πλαίσιο διατηρείται. 
• Οι συνταξιούχοι του πρώην ΝΑΤ που παρέχουν εκπαιδευτικό 
έργο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου και ωριαία αντιμισθία στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση 
υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης από 1/9/2022. 
• Η δήλωση υποβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ και καταγράφονται τα 
στοιχεία του συνταξιούχου και της προς ανάληψη εργασίας, ιδι-
ότητας ή δραστηριότητας, για την οποία προκύπτει η υποχρέω-
ση ασφάλισης στο Ταμείο, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη 
στον οποίο θα παρασχεθεί η επαγγελματική δραστηριότητα και 
η χρονική της διάρκεια. 
Οι εργοδότες 
Αιτήσεις οφείλουν να υποβάλλουν και οι εργοδότες, στο πλη-
ροφοριακό σύστημα Εργάνη. Επίσης πρέπει να παρακρατούν 
και να υποβάλλουν στον ΕΦΚΑ τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ 
κύριας σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφά-
λισης και πρόνοιας, όπου προβλέπονται, καθώς και των ασφα-
λιστικών εισφορών τις οποίες ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει. 
Η νομοθεσία 
• Συνταξιούχοι που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία 
στον ιδιωτικό τομέα υπόκεινται σε μείωση για το ποσόν της κύ-
ριας και επικουρικής τους σύνταξης κατά 30%. 
• Οι συνταξιούχοι που εργάζονταν πριν από τον Φεβρουάριο 
του 2020 θα ενταχθούν στις νέες διατάξεις, εφόσον συνεχίζουν 
να εργάζονται, από την 1/3/2022 και μετά. 
• Συνταξιούχοι που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία 
σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης λαμβάνουν συντάξεις μειω-
μένες κατά 30% μετά τη συμπλήρωση του 61ου έτους, εφόσον 
αυτή συμπληρώνεται μέχρι την 28/2/2021 ή μετά τη συμπλή-
ρωση του 62ου έτους ηλικίας, εφόσον αυτή συμπληρώνεται 
από την 1/3/2022 και μετά. 
• Η μείωση του 30% είναι η ακαθάριστη σύνταξη ή συντάξεις 
(επί συρροής συντάξεων), από τις οποίες εξαιρούνται το εξωι-
δρυματικό επίδομα και το επίδομα ανικανότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοί-
κησης στη Σάμο, οι άνεμοι 3-5 μποφόρ που έπνεαν από διαφο-
ρετικές κατευθύνσεις στο νησί δυσχέραιναν το έργο της κατά-
σβεσης. Ενδεικτική είναι η δήλωση στα τοπικά ΜΜΕ της Σάμου 
του υποστράτηγου της Πυροσβεστικής Ιωάννη Σταμούλη, 
συντονιστή επιχειρήσεων σε Αιγαίο και Κρήτη με έδρα τη Σάμο, 
ο οποίος μίλησε για δύσκολη κατάσταση. «Είναι διάσπαρτες οι 
εστίες της πυρκαγιάς στους Βουρλιώτες, και η πυρκαγιά λόγω 
των ανέμων έχει κατεύθυνση νότια, προς το βουνό», πρόσθεσε. 
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούσαν ισχυρά επίγεια 
και εναέρια μέσα. Στο έδαφος βρίσκονταν περίπου 50 πυρο-
σβέστες με 16 οχήματα, αλλά και εθελοντές με πέντε οχήματα 
και βυτιοφόρα των δήμων του νησιού. Από αέρος για την 
αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούσαν 3 ελικόπτερα και 3 αε-
ροσκάφη (2 Canadair CL-415 και το ρωσικό Beriev-200). Με 
επείγουσα ανακοίνωσή του ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, και 
επειδή η πυρκαγιά πλησίαζε σε σημείο υδροδότησης, κάλεσε 
για την ελάχιστη χρήση πόσιμου νερού στην ευρύτερη περιοχή 
του Κοκκαρίου καθώς και στην πόλη της Σάμου. Με εντολή του 
αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Στέ-
φανου Κολοκούρη, κλιμάκιο της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων 
Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) βρίσκεται στη Σάμο για τη διερεύνηση των 
αιτιών της πυρκαγιάς.


